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 יתרייע יצשייזור

:/ 

 שטשישזאר לטעטש ןיימ



 :תכועמ ה

 יקסראבארג השמ ,רלג השמ ,רייוי --- ילאימחר רנבא

 :תוֿפתתש הב

 בילטוג לחר ,הקבמולוג לאינד ,(ענסאס רעטלא) ןרוא יבצ :לאוׂשי

 ךורבו הנינפ ,צביר ןרהא ,ןיבר השמ ,(רעפנאק) שדח הנשוש ,(רטשייפ)

 יררה רשא ,יקציבוקראו לאומש ,ךילרא באז ,שיבג האל ,(סאק) ןרוק

 .לייֵז יקסראבארג המלש ,(רלג)

 .ןייטשרלג באב ,ל"ַז ןזור ךורב :תירבהיתוצוא

 .סעמאש לדנמו לערימ ,רעלימ הנליאו לאס :הדאנאק

 .קילאוו-אוועש הדלוג :ליזארב

 .רעפעפ םייח : הניטנגרא

 מ"עב טלבו טספוא סופד תודחא א4

 1976 ,ביבאילת



 יתרייע 'ץשייזור

 שטשישזאר לטעטש ןיימ

 : בוציעו הכיוע

 קיז ןושרג

 לארשיב 'צשייזור יאצוי ןוגרא תאצוהב

 הניטנגראו ליזארב ,הדאנאק ,תיובהיתוצראב םינוגראהו



 םיניינעה ןכות

 הווה אלל רבע --- 'צשייזור
 יא 3 . ןורחא רוד ועדי ןעמל / ןורש רנבא

 . 0. א .  .  .  'אשי"טר ריעה / ילאימחר רנבא

 6; 6 6 4 .8 .6 . היויעה --

 . הנושארה טיש המחלמ ינפל 'אשי'זור / ןזור הירא

 . 6 6 -. . + += "תרוחשה תרבגה, / .ר .א

 = א 6 . .  .  הליהקה דעו / רלג השמ

 התוא תרכוז ינאש יפכ -- 'צשי'זור / ירמא-גרבנגייפ לחר

 2 א 8 . . .  +  םיאבכה / ןווש .א

 . םהה םימיב : ןאמסקאו תיבל (רזאלג) שיבג האל

 6 8 6 6 6 = א. 5 + שהבג) כא"חהי | ךחא אז

 . 0 א א 4. . יתדלומ תרייעב / ילאמש רזעילא

 רליקיס םהרבא 'ר / ילאימחר רנבא

 . .  .  הירארב לארשי / ילאמש רזעילא

 'אשי'זורב ולדג תונליא הנומש / (ןזח) ירעי הלב

 'אשיורב תידוהיה הליהקה תודלותל / ןורש רנבא

 .0 א. .  +  הריײײעב תוסנרפ / ילאימחר רנבא

 סעשינייב לשרעה דוד 'ר / ילאימחר רנבא

 2  ס2 א יא 20... (םינייטשרלגה וא)

 . םידסח תולימג תפוק / (סָאק) ןרוק ךורב

 6... םינולגעה טבש / ןרוא יבצו רלג השמ

 הרייעה לש אלה -- קאיצלוק םהרבא / ןורש רנבא

 60 6 א. + .  +  הלכשהו ךוניח / ילאימחר רנבא

 . רפפ והילא 'ר / ילאימחר רנבא

 = א 6 א. +  . ןייטשזנאמאיד לאומש / .ש .א

 ( א + .  .  .  הרייעב ןורטאיתה / ילאימחר רנבא

 םח תיב ךא ,צע ףירצ --- ירוה תיב / (ינושרג) לגיּפש היח

 60 + .+  +  .רנייו הקלימש 'ר יברה / לגירפ סהרבא

 רעונהו רפסה-תיב / (קויניז) ןמצלז הנשוש

 = שא א. .  .  רפכב יבא תיב / ינשוש ןויצ-תב

 : יבס תיב / ינשוש ןויצ-תב

 . רנייו הקלימש 'ר יבס / רנייו יאתבש

 . . די"יה ןמרגניז והילא בד ---

 יבא טצא ףרותה ףוס / (דמלמ המלש) רלימ לוס

 םייוניכ | ילאימחר רנבא .  .+  .  .  א 2א  ג  (

 6 . .  +  הוייעב םיגחה / ןמצלסקויניז הנשוש

9 :: . 3 

 . 0 6... אבא תיב / (קוויניז תיבל) ןמצלז הנשוש

 . 6. .  .  רלג רב-יטומ תחפשמ / ילאימחר רנבא

 . .  .  .  הדואווט בוחרמ קאילב לטומ / ןורש רנבא

 . 0... . הרייעב הנותח / (רדניב) דמלמ הבהז

 , . .  .  מנלמוא ידוהי תדגא / ןורש רנבא

 . 0 א.ג .  .. .  .  "יח רגניִז אבא --
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 טלאהניא

 ןעוועג זיא סאוו טאטש א -- שטשישזאו

 . .  .  .  .  ןסעגרַאֿפ טשינ קיבײא / ןורש רנבא

 . . שטשישזָאר ןיא ןדיי ןופ עטכישעג / ילאימחר רנבא

 66 א += . גנוטלַאװרַאפ-טַאטש יד / רעלעג השמ

 . . . . המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ / ןעזָאר הירא

 2.0... . .  רענייוו עקלימש 'ר / לאגירפ םהרבא

 . . . תומשנ-תרכזח רעזדנוא / זולג עדיירפ ןוא לשרעה

 רעטָאפ ןיימ ייב רעטניוו ףוס / (דמלמ המלש) רעלימ לָאס

 . . ליטָאטש רעד -- קאשטלָאק סהרבא / .ר .א

 ַא ןופ לכה-ךס רעקירעיורט / צוועש-קילאוו עדלַאג

 =- ראש 6 .86 6 רבא 6 יב א = . א עילימַאֿפ

 . א. +  +  תונורכז לטניב ַא / ןעזָאר (דראנרעב) בוד

 . 0. .+ .  .  .גגוטלַאװרַאפ-הליהק יד / רעלעג השמ

 { 0 6 + +  . .+ לָאמַא ןופ תונורכז / טאווירק ףסוי

 םייה רעטלַא רעד ןיא םיבוט-םימי / ןַאמצלאז-קויניז הנשוש

 . +  .  .  . ןעמוק ןקַאזָאק יד / ןַאמרָאטקַאד עפיצ

 . . רעכַאמ-עבמַָאב יד / (רעלימ ןעב) דמלמ םינוב

 ( 6 6 6 .  .  .  ללעטַאמ ריאמ םינוב / .ר .א

 2. (67 4 . .  "עדנַאמַאק ענרַאשזַאֿפ , יד / .ש .א

 ,לטעטש ןיימ ,שטשישזָאר / (רעש) יגנוד לחר
 20... . .  . שּפַאמ) סע קנעדעג ךיא יו

 . ערעייט עניימ רַאּפ לָאמקנעד ַא / (טוגָאק) אריפש תידוהי
 . . .  .  לטעטש ןופ רעדניק ןענעז רימ / .ר .א

 20... צול ןופ תונורכז לטניב א / רוהניגס ןתנ

 א 0 . . .  ."עמַאד עצרַאװש, יד / .ש .א

 א. = ר+ ןראלירערנאק עטייוו יד ןופ / ןייטשרעלעג לרעב

 --- סעשינייב לשרעה דוד 'ר / ןורש רנבא

 6 א 2. . . סנייטשרעלעג יד רעדָא

 | טא רעזדנוא תונורכז / בואטלעקרוט-צלָאהנזיֿפ הרש

 . . לטעטש ןיא תולגע-ילעב / ןרוא יבצ ןוא רעלעג השמ

 . 0. א... .  סעלַאגעלַאב / סעמַאש עלערימ

 'ׂ . ףךרָאבמילק המלש 'ר / טחוש (היבוט) לווייט

 . 0... . .  ןייטשדנאמאיד לאומש / ןזור ךורב

 . 0. ג  ג . .  .  ןייטשדנאמאיד לאומש / .ש .א

 . 0... ןייארַאפ רעקרעװטנַאה רעד / טחוש לוויײט

 20... . עלושסקלַאפ עשידיי יד / לעסוס ןמחנ

 . 0... .  טנגוי רעטעברַא יד / יקסראבארג השמ

 6 6 6 = 8 + + + + בעסוש ןמהנ / =-

 . לטעטש ןיא ןעגנומערטש עקניל / קאוודא (יבצ) לשרעה

 2 6 += +6+ += ++ .+ .. "רעטאעט רעד / ךורש רנבא

 . 0... אל רעד קאשטלָאק םהרבַא / סעמַאש לדנעמ

 20. . + צירוק רעשיטַאמַארד רעד / סעמַאש לדנעמ

 . עטסרעיײט עניימ ןופ קנעדנָא ןיא / ןייטשרעלעג באב
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105 

108 

110 
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119 

122 



 הרייעב םייתדה םייחה

 , . .  'אשי'זור לש םינברה / ילאימחר רנבא

 ל"צג קסירטמ יברה לש ויתפוממ / דמלמ הבהז

 . םיניינמו תסנכ יתב / רלג השמ

 הליפת ילעבו םינזח / ילאימחר רנבא

 . ווַאבילאשזב תסנכה תיב / יקסראבארג השמ

 = 28 'צ א . .  . הבישיה / ילאימחר רנבא

 עקווישאקמ יברה = תחפטמה תוכזב / יקסראבארג םייח

 , . .  . םינשוד / ילאימחר רנבא

 ריעב תינויצה העונתה

 :םישולשה תונשב תינויצה העונתה / ןויזופמיס

 . םיצע יבטוח -- םידוהי םירוחב / ילאימחר רנבא

 "אולחה, לש ותישאר / דניקסיז קחצי

 . "?צולחה ,,ל יתופרטצה / (ןצק) ריצק לאוי

 "תוברת,) רפס-תיב לש ותישאר / רלג השמ

 / הרדיו היסאירמ ,דניקסיז קחצי ,רלג השמ ,בילטוג לחר

 6 ++ -צ . . םינושארה םילועה

 6 עצה רמושה ,, ןק / רנייו יאתבש

 רקארב רזעילא ןויצ-ריסא / ילאימחר רנבא

 'אשיסרמ םינושארה םילועה / ןזר הירא

 . .  . תינויצ החפשמ תודלות / (רקב) ןאמרקוצ הרש

 האמה תליחתב תינויצה העונתה / ךילרא באז

 . . תיטסינויזיברה העונתה / הקבמולוג לאינד

 יטייבוסה ןוטלשה תחת
 : ןושארה יטייבוסה שוביכה / ןויזופמיס

 ןויזופמיסה תרטמ / ילאימחר רנבא

 : האובת רחוס יתוא םינממ / רדיינש לרב

 . . .  ינלופ ליצא ליצמ ינא / יקסראבארג סייח

 היסנכב תיללכ הפסא / (רעש עגייפ) ןזור חרופצ

 יטסינויזיברה ירבע תא םירקוח / ןיבר השמ

 םיאב םיסורה / הקבמולוג לאינד

 הלודג החמש / יקסראבארג השמ

 6 6 + . החמשה יורחא הבוכאה / שאלפ בקעי

 ןיפכד לכל םידומיל / ןיטיוול הנח

 שדחה רטשמה / רלג השמ

 הלודגה החירבה / יקסראבארג השמ

 'אשיי'זוו תליהק תדמשה
 . !המקנ / ןאמריב הרופצ

 תוומה וע דע תרתחמה ןמ / (ןזח) ירעי הלב

 6 6 + .  תוזענה תורשקמה שולש / יקסנבילק .ב

 | רטכש תחפשמ לש הלרוג / םיובנזור יבצ

 סתשרי סגו סתחצר / רוזמ תידוהי

 6 '4 לארשי-אראל הילעה / ילאימחר רנבא

 ונתוא וליצה "םיקינטובוס,; / (קוינייצרוט) ןרוק הנינפ

 הנרא'צ יתוחא / (רפנק) שדח הנשוש

 . . הקבײצאפוק / ןיבר השמ

 4 2. .  רצינש בד --

 : טמוקתסל וסינ םיריעצ / םיובנזור יבצ

 . 0. . .  האושב תחא החפשמ תורוק / רטיור יבצ

 בל-אצימא רוחבל תודוה יתלצינ / לאגירפ םהרבא

 םימיאה תונשב 'ירהה לע; ונתיב / (רעש עגייפ) ןזור הרופצ

 . . .  .  ינמרגה ףגמה תחת / רדיינש (בוד) לרב

 . האושה ןמ ונלצינ ךיא / (יקסנליו) םיובננט הלטיג

 . .  האושב הדדוב הרענ / טאלבנזור הינאפ

 הנורחאה םכרד / ןייטשנוארט-הקסנייזוט הווא

 2. . . . יתחפשמ ינב וחצרנ ךיא / לגיּפש ףסוי

129 

130 

131 

131 

134 

135 

135 

136 
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159 

166 
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177 

177 

181 

184 
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199 

200 
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204 
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213 

262 
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30 

31 
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36 

377 

39 

280 

281 

283 

290 

293 

397 

200 

03 

204 

205 

211 

 / ילאימחר רנבא ,רעלימ לָאס ,יקסראבארג השמ ,רעלעג השמ

 2 + א + + + +  +' ךעכטרעוכײלג

 : . 0... ךוברעטרעוו רעשטשישזָאר / --

 לסעטש ןיא כי ןוא רערט ַא / סעמַאש עלערימ

 סיוב ַא ףיוא דלַאװ ןיא / דרַאבניילק ףסוי

 שטשישזאו ןיא ןבעל עזעיגילער סאדז
 שטשישזַאר ןיא םינבר / ילאימחר רנבא

 ןיבר רעקווישאק ןופ תוכז ןיא / יבקעי-דמלמ ילאצ

 . .  םישרדמ:-יתב ןוא ןלוש / ףעלעג השמ

 . . הליפת-ילעב ןוא םינזח / ילאימחר רונבא

 םינשרד / .ר .א

 = רעב טאש סָאד / יקסראבארג השמ

 ..רדח ןופ תודוס / רעפעפ םייח

 . 0... הבישי יד / ילאימחר רנבא

 ליסא רעד ןופ תוכז ןיא / יקסראבארג םייח

 ריעה ינפ יד ןופ -- רעפעפ והילא 'ר / ילאימחר רנבא

 . . .  לטעטׂש ןופ ןּפיט / רעפעפ סםייח

 ר ןעגניז רימ / (בילטַאג) רעטשייפ לחר

 6. 20 6 4 א + ראֿב רעד יג

 . רעקארב = ןויצ-ריסא רעד / ילאימחר רנבא

 . .  .  שטשישזָאר ןופ םילוע עטשרע יד / ןזור הירַא

 טפאשרועה רעשיטעיוואס רעטנוא

 : (סעומש-סירבח) עיצאּפוקַא עשיסור עטשרע

 סעומש סענופ קעווצ רעד / ילאימחר רנבא

 רַאפ ךימ ןכַאמ ןטעיווַאס יד / רעדיינש לרעב

 6 65 82 56 4 . רחוס:האובת ַא

 טיט ןופ צירּפ ַא עועטַאר ךיא / יקסראבארג םייח

 . רעקארב רזעילא / ןָאמָאלַאס קינלוד

 ןיא גנולמאזרַאפ א / (רעש עגייפ) ןזור הרופצ

 רעטסיולק ַא

 ןעמוק ןטעיװַָאס יד / ןיבאר השמ

 הרושב עטכירעגמוא ןַא / אקבמַאלַאג לאינד

 טלפייווצרַאפ ןענעז רימ / יקסראבארג השמ

 עלוש-תוברת רעד ןופ ףוס / ןיטיוועל הנח

 טפיױלטנַא טנַאדנעמַאק-יײצילַאּפ רעד / רעלעג השמ

 ןטעיװַָאס יד ייב / (ענסָאס רתלא) ןרוא יבצ

 6 ++ 2 + + + .+ .+ המהכמ רעד תעב

 ײמרַא רעשיליױוּפ רעד טימ / יקסראבארג השמ

 לארשי-ארא ןייק

 הליהק עשידיי א ןופ םוקמוא רעד
 ןשידיי ןטעגרהעגסיוא םענופ דיל סָאד / ןוסלנצק קחצי

 (טנעמגַארפ) קלָאֿפ

 . . םמד יסכת לַא צוא / (טייח) סעמַאש לרימ

 ןופ גנוטכינרַאפ יד / (דמלמ) רעטכיד עילַאּפ

 . 0 א א .  .  .  הליהק עצנַאג ַא

 6 +  +. ָאטעג רעשטשישזָאר ןיא / קינלארוג לאומש

 ןעזעג בָאה ךיא / ןייטשנוארט-אקסנישזוט אווע

3 + . 6 

 6 הא ) 20 6. . געװ רעטצעל רעייֵז

 עמַאמ ןײימ / יקסנעליוו-סיובנענעט עלעטיג

 = רהא *  א .  .  .  +  עליהשמ רעדורב ןוא

 . רעדרעמ יד ןשיווצ ןבעל ןיימ / יקציוַאקראוו לאומש

 . +  .  . -. ןרָאי ערעטצניפ יד ןיא / רעטיור לשרעה

 . + . ייוצ ףיוא קילב ַא / רַאלָאטס הקבר

 . . לװיטש ןשישטיײד ןרעטנוא / רעדיינש לרעב

 . הנקלא ןיײמ ןופ הדקע יד / (רעש עגייפ) ןזור הרופצ

 '. 4 האש .  .  +  +  סנ ןײמ / רעזייב לטָאמ

4 

124 

126 

127 

128 

 גם

137 

139 

1395 

182 

143 

144 

147 

17 

150 

152 

186 

101 

191 

215 

216 

218 

219 

221 

272 

222 

224 

227 

229 

237 

244 



 . םייחה לע קבאמה / הקציבוקראו הטיא
 יתשל תודוה יתלצינ / (לגיפש) ןניק עבש-תב

 :1 4 תוירצונ תוחפשמ

 לש ותומדל / קשא םייח ר"ד

 . הטילפה תיראש תמישר

 רוכוי

 םריע ישודק רכז הלעמ לארשיב הטילפה תיראש

 הטילֿפה תיואש

 :לאושי

 םלועב 'צשי'זור יאצויל ימלוע זכרמ

 'צשי'זור-תיב לש דוסיה תליגמ

9 

 . 'צשי'זור-תיבב הנידמה ישאר

 'אשי'זור-תיבב תוליעפה

 :תירבה:-תוצרוא
 ה'צשיזורד הטילפה תיראש / ילאימחר רנבא
 תירבה-תוצראב 'צשי'ר יאצוי ןוגרא / ילאימחר רנבא

 :הדנק
 ןוגרא
 סעמאש עלערימ / ילאימחר רנבא

 :הניטנגראו ליזאוב

 ליזארבב 'צשי'זור יאצוי ןוגרא / ילאימחר רנבא

 הניטנגראבו

9 

 ךירפ רייד

 הקבייצאפוק ידוהי לש רמה םלרוג / .ס .ש

 םידוהי אלל ריע -- 'צשי'זור / ןיבר השמ

5 

+ 

4 

 2.0. . .   הדנקב 'צשי'זר יאצוי

 םיסכדניא

 רפסב םירכסנה תומשה תמישר
 תומוקמה תמישר
 9 9 םיכיראת

6 

9 

9 9 

3 

4 

6 

3 

: 

4 

214 

215 

217 

219 

23 

223 

226 

33 

34 

236 

437 

54 
62 

69 

200 

273 

24 
81 
:82 

 דניק שידיי ַַא ןופ ןעגנובעלרעביא / רעשיילפ קיזייא
 . גרַאב רעד / יקסנעליוו-סיובנענעט עלעטיג

 2. . .  םיחצור רעניארקוא / ,ס .ש

 . 0 4... עקווישטאּפָאק / ןיבר השמ

 . .  ירדנ-לכ רעטצעל רעד / לאגירפ סהרבא

 שטנעמרעדנּוװ רעד דירפ ר"ד / סָארטש הנשוש

 ךירפ ר"ד ןופ קנעדנַא םוצ / קאזיא סייח ר"ד

 . .  . ענײמ ,רתסא / דרָאבנילק ףסוי

 . -  .  ןעגנובעלרעביא עניימ / שטייב המלש

 םוניהג-יצַאנ ןיא ןעגנובעלרעביא עניימ / ּפוּפ רתסא

 ןרַאפ לגנַארעג ןיא לדיימ שידיי ַא / טַאלבנזָאר עינַאֿפ

 . .  (סייה עטרעטשעצ רעזדנוא / ןוג לשנַא

 . . !המקנ / ןַאמריב הרופצ

 . ןדיי ןָא טָאטש ַא -- שטשישזַאר / ןיבר השמ

 . ןברוח ןכָאנ שטשישזָאר ןיא / יָאנטרַאּפ בקעי

9 : 4 

 הטילֿפה תיואש

 :לאושי
 שטשישזַאר-תיב ןופ הליגמ-סגנודנירג
 . . שטשישזַארתיב ןופ טײקיטעט יד
 ןסירגַאב דנַאלסיױא ןופ םירבח

 :ןטַאטש עטקינייוַאֿפ

3 : 9 

 ה'צשיזורד הטילפה תיראש / ילאימחר רנבא

3 

* 

1 

1: 

4 

 . ןיירַאפ-סגנוציטשרעטנוא רעשטשישזָאר רעטשרע / --

 רעזדנוא ןופ גנולקיוטנַא יד / ןייטשרעלעג לרעב
 א 17 4 .6 דנַאברַאפ

 . סרעטומלרעפ יד / יקסראבארג השמ

 (..וינעיוט) אפור היבוט / רעלימ לָאס

 :עד ַאנ ַא ק

 עדַאנַאק ןיא דנַאברַאפ רעשטשישזַאר / ילאימחר רנבא
 . סעמַאש לדנעמ ןוא עלערימ / ילאימחר רנבא
 . 4... סאװדַא לשרעה --

 -ןביוט רעד -- ןַאמרעקוצ עינעס / רעלימ לַאס

 = רעבַאהביל

 :עניטנעגרַא ןוא ?יזאוב

 ןוא ליזַארב ןיא דנַאברַאֿפ רעד / ילאימחר רנבא

 * . : 3 5 3 5 עניטנעגרַא
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1 

5 3 

5 9 

213 

214 

221 

221 

225 

228 

231 

233 

234 

28 

245 
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202 

263 

267 
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38 
47 

54 
256 
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59 
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63 

265 
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 ...ןורחא רוד ועדי ןעמל

 :לוקה תא יתעמש בלה קמועמו רבע לכמ

 םשמ יל היחהו הגרהה איג לא ךל ךלו םדא-ןב םוק התעו

 םאו בא

 תוחאו חא

 ערו דידי

 ,םייח תקקוש תידוהי הרייע םשמ יל הלעהו הישנה םוהת לא דר

 הנומהו הנואש לע

 הלש הכאלמה-ילעבו הירחוס לע

 רעונה תועונתו היתוגלפמ לע

 | הירישעו היינע לע
 הלש םימכחה-ידימלתו אראה-ימע לע

 הלש םלועה ינקתמ לעו םייחה יבהואו הינציל לע

 רפסה-יתב לעו הליפתה-יתב לע

 היתונוגיו היתוחמש לע

 םיטעמה םילצומה ,םידואה לש םימיאה ירופיסל ןגאה

 ןברוחה לע

 םדאה תראפת ןדבא לע
 רפע דע ידוהיה דובכה תלפשה לע

 .דגנמ דמעש םלוע לעו

 ,יניארקואה םעה תוירזכא לעו םינמרגה תולפש לע
 םיבר תורוד וניתובא ויח וברקבש

 תודע-רפס לע תאז לכ הלעהו םוק

 ודֵלְוי םיִנָּב ןֹורֲחַא רֹוד ּועְדָי ןַעַמְל
 (6 ,ח"ע םילהת) םֶהיֵנְבִל ּורְּפַסיִו ּומְקִי

= 

 ןיאש ,ונדבא ראתלו וייחב אלפנ רוד היחתל םיקהל הדובעה השקו הבר המ יתעדי
 .וראתל שונא-תפשב םילמ

 -ונורכז תא בותכל ולכויש םיבר טע-ישנא ריעה-יאצוי ןיב ןיאש יתעדי

 .הברה רפסל .םיעדוי םהש יפ-לע-ףא ,םהית

 -אל ונדדועו םהירופיס ונטלקה }םירבח יפמ םירואית םושרל יתגהנ ןכ לע

 .ידבל יתייה אל םנמאו .םטע-ומב בותכל םיטעמ

 םרטב ,ריעה .הישנה םוהתב םניא םירבדה ךא ,ורבע םינש שולשו םישולש

 חוכשל לוכי ימ יכו .טרפו טרפ לכ אלפנ חרואב םירכוזה שיו ונחור יניע ינפל ,ןברוח

 ?םירקיה ןדבאו םימיאה ימי תא

 !םלועל ורכזי הלא ,וחכשי אל הלא ,אל

( | 

 ילש תודליה ימי תא בוש יתייח תולילו םימי .םינש לש תצמואמ הדובע וז התיה

 ירואת ארקמל הנש ידודנ לש םיבר תוליל יל ויה ךדיאמו האנה לש בוטרוק םע

 .העוזה



 תא האר ויניעבו שחו רבע ופוגבש ימ לש םייטנתוא סםירופיס סה הלא

 .ובל םדב ,ןושאר ףוגב בתוכו רפסמ דחא לכ .םייחב ראשנו לצינ י'סנ,,בו תועווזה

 .ראתלמ הלד שונא תפשש המ תא םתוטשפב שיחמהל הלא םירואית ומכ ןיא

 הליחת .הנושאר הגרדממ יראטנמוקוד רפסל ונרפס תא םישוע הלא םירופיס

 אל .בותכלו רפסל םבלירוגס תא וחתפש סיבר ואצמנ ךכ-רחא ךא ,םיטעמ ויה

 .הספדהה ףוסל דע טעמכ -- ונייה ,ןמזב ונל שגוהש דחא רמאמ ףא וניחד

8 

 :ונירבהמ םינש לש הבושחה סתרזע תא ןייצל יל איה המיענ הבוח

 ערואמ לכו טרפ לכ ,והומכ ןיאמ ,רכוז אוה .ילאנמוניפ ןורכז לעב --- רלג השמ
 רפסה תנכהל בר ןמז שידקה אוה .םוי-םוי לש תונטק וליפאו סיירוביצה סייחב
 אלול .ומש תא וליפא ןייצל ילב בור-יפ-לע ,ויפד לכב םירוזפ וינוקיתו ויתורעהו
 -ירוטסיהה קוידלו ןכותב רשועל םיעיגמ ונייה אל ,תואיל אלל הליעפה ותרזע
 .םהב ךרבתנ ונרפסש ,תויושחרתההו תודבועה לש יעדמ

 השעו רפסה תאצוה ןויערל בהלנש םינושארה ןמ היה יקסראבאוג השמ
 הדובעה עוציבלו ןונכיתל ,תויוצעיתהלו תובישיל ןמזו למע ךסח אל .ותמשגהל
 תדמעהל תובר םרתו הידדצ לכ לע הרייעה תא רכוזו ריכמ אוה ףא .הלודגה
 .םתותימא לע םיבושח םיטרפ

 ,תיעוצקמה ותכירעל תובר םרתש ,קיז ןּושרג רמ ךרועה הדותה לע אניאובי
 .רפסה לש האנה תיפארגה ותרוצלו ובוציעל

 ונל עייסש ,איבורפלא רמל דוחיבו ,ביבא-לתב "םשו-די,ל הנותנ ונתדות
 .הכרדהבו רמוחב

 אראל-אוחמ 'ונירבחו לארשיב תכרעמה ירבח לכ הכרבה לע אנדואוביו
 ;רמוחה ףוסיאבו ןונכיתב ,תונורקעה תעיבקב ,בתכב םאו תורישי םא ,ופתתשהש
 .אוהש יפכ האנו לודג רפסה היה אל םתלועפ ידעלב

 לײטמ ךמצע תא הארתו ךיניעל היחתל הרייעה םוקת םא ,ארוקה ,התאו

 .םולח אלא הֹז ןיא יכ ,תעדיו םיקחוצה סע קחוצו חחושמ ,םידידי סע שגפנו בוחרב

 ךתנש דדת סאו ,האלה ארק .דוע הניא -- תואיצמה ;רפסב קר תמייק הרייעה

 .הרמה תמאה יהוז יכ תעדיו ,םיבר תוליל יתנש הדדנש םשכ ,תועווזהמ

 א

 הדלי .הידלי לע תננוקמ סא ,תועמד גופס ףד לכ .הנטק הליהקל הבצמ --- ונרפס

 ,הלופ לש םהירואית תא רפסה-יתבב ודמליו תורודה אנ-וארקי יי! אמא/, : תקעוז

 םוהת וזיאל ועדיו דועו הרופצ ,רתסא ,הינאפ ,לאומש ,יבצ ,הלטיג ,הנינפ ,קיזייא

 .תיצאנה היחה הדרי

 ןברוחה ינפל םגש ,הלוגב םייחל סיעגעגתמ ,לארשיב הרייעה יאצוי ,ונא ןיא

 םייוליגב וארנ ,ונייח וכותבש ,םעה לש האנשה יערזו םיליפשמו סיאכדמ ויה

 ףוריטה לוכי ןכיה דע סםתעד לע ולעה אל םימימתה וניתובא .םוי-םוי ייםינטק,

 .עיגהל

 לארשי תמוקתב תוארל וכז אֹל רשא לע ,סמרנש ידוהיה דובכהו ךופשה םדה

 ! םחנהל םינאממו םיכוב ונא הלא לע --- ונצראב

(; 
 : יבלב יתרמאו ,םיפד-םיפד רוא הארשכ ,בוש ויתארק :רפסה םויס םע

 ,םיאבה תורודה לאו םלועה לא רבדל הלא םיפדל ןתנש בוט

 ןורש רנבא



 !ןסעגראפ טשינ קיבייא

 לעטש ןוא ,שטנעמ וד ,יײג :ףור סעד ךיא רעה ןצראה ןפיט ןופ ןוא ןטייז עלא ןופ

 רעגנאל רעד ןיא רעטכעלעג רעד ןכליה רעדיוו לאז .לטעטש עבורח סאד קירוצ ףיוא

 ןלאז .דיראי רעד רעדליּפעג ןוא שיורעג טימ קראמ ןפיוא ןעלמיוו ךיז לאז ,סאג

 ןיא ןייג רעדניק ןלאז ;ךעלעקעזםיתילט ערעיײז טימ ןליש יד ןיא ןייג עטלא

 ןוא רעמערק ןלאז ;ךעלעקעט ערעייז טימ עלוש רעד ןיא ןוא הבישי ,ייתוברת;,

 .עינאוואראה עכעלגעט-גאט ערעייז סיילפ טימ ןאט ס'הכאלמ-לעב

 ןגנורעסעבסיוא טלעוו ןוא ןעייטראּפ ןגעוו ןריטוקסיד ,ןגירק ךיִז טנגוי יד ןלאז

 סאד לאז ;ןליּפש רעטאעט רעדיו דראבמילק יסיײּפ ןוא סעמאש רעטלא ןלאז

 ...םיתמה תיחת .ןבעל רעדיו לטעטש

 טו

 יז סאוו סיוא רעה ןוא תוחוכ ענייד ,שטנעמ וד ,סיוא דימש ןזייא ןוא לאטש ןופ

 יד ןוא ןשטייד יד ןופ ןטייקמאזיורג יד ןגעוו ןלייצרעד עטעוועטארעג עקיניײװ

 סעד טקירעדינרעד ןבאה ייז יװ ,רעדרעמ עשיניארקוא יד ןופ טיײקיטכערטרעדינ

 .דובכ ןשידיי

 ןסיוו ןלאשס ,ךוב ווכזי א -- ךוב א ןיא צלא סאד ביירש ,שטנעמ וד ,ייג ןוא

 זיא ךעלביגראפנוא ןוא סיורג יװ טלעוו יד ןסיוו לאסס ןוא תורוד עקידנעמוק יד

 טייז רעד ןיא ןענאטשעג ןענעז עכלעוו יד ןופ ןוא םיחצור יד ןופ ןכערבראפ רעד

 .ןפלאהעג טינ ןוא

 עדנזיורב ,עקידעבעל סאד טייטש ןגיוא ענייד ראפ ןוא ךוב םעד טסנעייל וד ביוא ןוא
 .םולח א ראנ זיא סאד זא ,ןסיוו וטסלאז -- לטעטש

 טעװעשובעג טאה היח עשיצאנ יד יװ ןעניוטש טסעװ ןוא רעטײװ ןעייל
 .ןגיוושעג טאה טלעוו יד ןוא ןדיי עזאלפליה יד ןגעק

 !ןרעוו ןסעגראפ טינ סע לאז !רוכזי

 ,ןברוח ןעמאזיורג סעד ,ןביירשאב סאד ןעמ ןעק יװ ,ךאז אזא וצ חוכ ןעמ טמענ ּוװ

 ,עיירטעג ןפלאהעג רימ ןבאה !סערא יוזא ראג זיא ךארּפש עכעלשטנעמ יד זא
 .םירבח עטוג

 סירבח רעמ ןבאה טייצ רעד טימ .טקילײטאב עקינַײװ ךיז ןבאה בייהנא ןיא

 ןענעז סאוו ,ןשטנעמ ןופ ןעגנולייצרעד עכעלנעזרעּפ .לאירעטאמ טלעטשעגוצ

 ,עטביולגאב ןוא עלעניגירא ןענעז ןעגנוביירשאב ערעיײז ןוא ןראוועג לוצינ סנדיפ-לע

 .ךוב ןראטנעמוקאד א ןופ טרעוו סעד 'צשייזור-רפס סעד ןביג סאוו

 -רעדניק יד טבעלעג רעדיוװ ךיא באה טא .טעברא עטגנערטשעגנא ראי עכעלטע

 -סיוא באה ךיא סאוו סעדכאנ ,ןפאלש טנעקעג טינ טכענ ךיא באה טא ןוא ןראי
 .ןבירשראפ אלא סאד ןוא טרעהעג

8 

 -עיצקאדער ןופ םירבח ערעזדנוא ןופ ףליה עקיטכיוו יד ןענעכייצאב ליװ ךיא

 ךרוד ייס ,ךעלנעזרעּפ ייס ןבאה סאוו ,דנאלסיוא ןופ ןוא לארשי ןופ םויגעלאק
 ןיא ןוא ךוב סעד ןרינאלּפ ןיא ְךיִז טקילײטאב ,לאירעטאמ טלמאזעג ,ווירב
 .טלאהניא ןוא סראפ ןייז ןריפסיוא
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 : םירבח ייווצ ןופ טעבראטימ יד ןענעכייצאב ךיא ליוװ סרעדנוזאב
 עלא יונעג טקנעדעג ןוא ןורכסז ןלאנעמאנעפ א טאה סאו ,רעלעג השמ

 -גאט םענופ ןטייקינײלק וליפא ןוא ןבעל ןכעלטפאשלעזעג םענופ ןשינעעשעג

 טכאמעג ןענעז םיא קנאד א ןוא טייצ ליפ טעמדיוועג טאה רע .ןבעל ןכעלגעט

 .ןעגנורעסעבסיוא ךאס א ןראוועג
 קנאדעג םענופ ןטסאיזוטנע עטשרע יד ןופ ןעװעג זיא יקסואבארג השמ

 רעד ידכ ,חוכ ןוא טייצ טראּפשעג טינ טאה רע .'צשי'זור-רפס םעד ןבעגוצסיורא

 -סקלאפ יד לעיצעּפס ןוא לטעטש סאד טקנעדעג רע .ןרעוו טריפעגסיוא לאז ןאלּפ

 .ךוב סאד טרעכייראב ןבאה ןעגנוקרעמאב ענייז .ןּפיט

 ןעוועג טינ 'צשי'זור-רפס רעד טלאוו םירבח ערעזדנוא ןופ ףליהטימ רעד ןא

 ןיא ןייש יוזא ןוא טלאהניא ןייז ןיא ךעלטקניּפ יוזא ,םענראפ ןייז ןיא סיורג יוזא

 .ןעעזסיוא ןייז

 סאוו ,קיז ןושוג 'ה ,ראטקאדער םעד טמוק תחוכ-רשיי ןרעדנוזאב א

 םוצ לייטנא ןטסנרע ןייז ןגארטעגייב ןסיוו-ךאפ ןסיורג ןוא סיילפ ןייז טימ טאה

 טקעּפסער טקעוװ סאוו ,טלאטשעג ןשיפארג ןייז וצ לעיצעּפס ןוא ,ךוב ןופ ןעניישרעד
 .טיבעג םעד ףיוא טיילכאפ ייב וליפא צרא-ךרד ןוא

|| 

 "יעניילק,, יד ןוא טייקמערא יד ךאנ ןעקנעדעג רימ .לטעטש ןכאנ טינ ןעקנעב רימ
 ךיז ןבאה רימ ןעוו ,ןטייצ "עטוג,, יד ןיא וליפא ןעמאטּפמיס עשיטימעסיטנא
 .ןעשעג סניוזא ןעק'ס זא ,טביולגעג טינ ןוא האנש רעד ןופ קידנסיוו-טינ טכאמעג

 סאוו ,לרוג ןרעטיב רעייז ןענייוואב ןוא עטסרעייט ערעזדנוא ךאנ ןעקנעב רימ
 סעד ןבעלרעד ןוא הפוקת ערעטסניפ יד ןבעלרעביא וצ ןעוװעג הכוז טינ ןבאה ייז
 .לארשי תנידמ ןופ דנאטשפיוא

 !ןטסיירט זדנוא ןעק רעוו

 ןורש רנבא



 - 2 א 5

 טער
 כי 5 3 2 0 1 3 : 4 קד; 3

 א יג יי. 48 - - : * את יא יד 2 יד אז הי יא '

 סא לא

1 , 

 ןא

 אייער
: 7 5; 67 8. ' = 

 'ץשייזור ריעה

 ילאימחר רנבא

 םיטייבוסה ימיבו "יאמב השולשה בחר, ינלופה ןוטלשה תונשב ארקנש ישארה בוחרה
 תבכרה יספמ לחה ,הכרוא אולמל ךשמנ אוה .ריעה לש הקלח בור תא ספת ,רחא םש אשנ
 -- "גראב םעד, דע ,ריעה לש המורדב .,בובילא'ז תנוכשב (בויק--השראו תליסמ)
 .ריעה לש ,תינוציקה ,תינופצה הנוכשה

 בוחרה .ךומנו רצ סכר לע ךשמנש ,םינבאה ךרד ידצ ינשמ ודמע בוחרב ץעה יתב
 ברעמ דצמ :םהירוחאמש ריטסה רהנו םיבחרנה אשדה ירכ רבעל ,חרזמ דצל לפתשה
 תונייעמ ימ ףסאש ,("הק'ציר יד, -- "לכייט סָאד,) ןטק גלפו הציב רבעל בוחרה ךשמנ
 ,ריטסה לא םמירזהו םיבר

 ברעמלו חרזמל ןוויכב תונטק תואטמיס םג ֹונבנ ,בחרתה בוחרהש םוקמב ,םשֹו הפ

 .(דועו "סאג עבמָאב , ,סציניילואה תטמיס ,תסנכהיתיב תטמיס ,שאהייבכמ תטמיס)

 לש לודג לוגע ׁשֹוג דמע התיעצמאבש ,("קראמ רעד,) קושה רכיכ התיה ריעה זכרמב
 .תויונח לש תרשרש בוש ,רכיכל ביבסמ ,ןלוממו ,תויונח

 ;"קירב ןרעטנוא,-ל ץעה רשג ךרד ,חרזמ דצל :םיכרדח ופעתסה קֹושה רכיכמ
 חתיהש הנוכש ,"גראב,ל -- ןופצל :לבֹוקיקצוללו הקבי'צאּפוקל ,בובילאיזל -- םורדל

 םיברה םירפכה לאו "קָאוװאטס ןרעטנוא ,ל -- ברעמו ;ָאליקָאס הרייעלו העבג לע הייונב
 .םוצעה בחרמבש

 םיתיעלו תופיפצב םייונב םיתבה ויה ,ריעה לש יזכרמה קלחב רמולכ ,ריעב
 הנוכשה ,בובילאיזב םלוא .םירוגמה ירדח ואצמנ הירוחאמו בוחרל תֹונחה התנפ תובורק
 תוקרי לש תוחפוטמו תולודג תוניג םידוהיל ויה ,לזרבה תליסמל הכומסה תימורדה
 ."גראב ןפָא, ,ריעה ןופצב םג ןכ .ירפ יצעֹו

 םיחופתה יצע ןג לא יתוא הנימזה סרימורק ילילשכ ,דחוימה גונעתה תא ינא רכוז

 יתלכאש "ךעלעּפנייװ,ה לש םמעט יפב רומש ןכ .םתיב לומ ערתשהש ,םהלש םיסגאהו

 : אי 5 4 2*
 יש ר 7 : * : 27

 2 2 .-+ עסיירטעיי 4 טאש לי א וע 5 ר
 ב = "* ,,ריופ : 0272, 0 )4 רע שיט 4

 הווה אלל רבע - 'ץשייזור

 היריעה
 ימיב ,הנושארה סלועה תמחלמ ינפל

 לש ובס ,רלג השמ 'ר היה ,םיראצה

 לש ייהטסוראטס ,ה ,רלג השמ ונרבח

 -רופסאפ ןתמ היה ותוכמסב .הרייעה

 אוה ; םירחא סיימשר םיכמסמו סיט

 ריעה יבשות .היריעה שאר ןיעמ היה

 תועצמאב ,תדחוימ הטישב וב ורחב

 קר התיה הריחבה תוכז .םירודכ

 .םירבגל

 'ר ונב ונממ שרי הזה דיקפתה תא

 -אטס ,, ויוניכב עודי היהש ,רלג קיציא

 םותב ,סינלופה תסינכל דע "הטסור

 -תהש דע .הנושארה סלועה תמחלמ

 זכירש םדאה אוה היה היריעה הנגרא

 סישנאו תובר תוימשר תויוכמס וידיב

 .ותרזעלו ולופיטל וקקס םיבר

 םידוהי 10 ,םירבח 12 ויה היריעב

 אירפהו יקסניטייז ר"ד : םינלופ 27

 ורחבנ םה םגש ,יקסלופאז רדנסכלא

 .םידוהיה לש םהיתולוקב רקיעב

 -תב היריעה שארל רחבנ יקסלופאז

 לאומש רחבנ ונגסל ,םידוהיה תכימ

 .םינויצה םעטמ ןייטשטנמאיד

 -ה רבחכ רחבנ ןאמלפוק לאיתוקי

 רחואמ .ידוהיה לאמשה סעטמ הלהנה

 ןגסכ ןיטשנורב בקעי רחבנ רתוי

 .ןיטשטנמאיד םוקמב היריעה-שאר

 ושמתשה רתוי תרחואמ הפוקתב

 יזכ תולובחת ינימ לכב םינלופה

 .םירצונה םירחובה רפסמ תא לידגהל

 וװַאבילאשז רפכה תא ריעל ופריצ םה

 .ריעל אוחמש תורחא תוירצונ תונוכשו
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 העוצרה הרתוה רשאכ ,הרקש יפכ ,תיארפ האנש לש תאזכ תוצרפתה תעדה לע תולעהל
 ,םיצאנה ידי לע

 :ונביבסמ עבטה תוארמלו הדשב רכיאה תודובעל ונתעדותב ורשקנ הנשה תופוקת

 הרישע החירפ םיצעה וסכתה ,םיגלשה תרשפה רחאל ,לירפא--סראמ םישדחב ,ביבאב

 תא ןאלימ לוכתהו ןבלה ךלילה יחרפו ,םיסגאהו םיחופתה ,םינבדבודה יחרֿפ : תינחירו
 ,םהלש דחוימה חוחינה חירב בחרמה ללח

 ,ףרוחל תחשהו בשעה ריצקו תורחאה תואובתהו הטיחה ,ןופישה ריצק -- ץיקב
 ,םהל ךומסבו ריעה יתבל רבעמ השענש

 ,ץוב -- הנפת רשא לכב .םיכרדב ץוב ,םינדרוטה םימשגה תנוע -- ויתסב

 הלבמו םימחה וידגבב לברכתמ םדאה .המדאה ינפ תא םיסכמ חרקו גלש -- ףרוחב
 ,םיצעב קסומה רונתה דיילע תיבב ונמז בור

 םימ בור יפ-לעו ,םימ תאצמ םירטמ 10-כ תרפחש םוקמ לכב .תובר ויה ריעב תוראבה
 ,הייתשל םיבוט םיקותמ

 בוחרב אצמנש ,עפוש ןייעמ הז היה ."הצינירק ,ה היה ריעב רתויב םסרופמה ןייעמה

 םיבאוש ויה םימה תא .ראבה תא הפיקה טלמ לש תעבט .סציניילואה -- דבהייתב

 ,שפנייבישמ םירירקו םייח םימ הלא ויה :ראבה ןמ רשי םיילדב

 היה םימעפל .הדוס-ימ הזמ ןיכמו חרקכ םירק םימ ילד התיבה איבמ יתייה ץיקב
 : תיסורב ושוריפש ,"ךוילאוו, היה ריעה ישנא יפב ויוניכ) בייל ,ריעב דיחיה םימה באוש

 איבמ ("ךּוב רעד ןרעוו ןלָאװשעג ריד לָאז, : ןורחב הנוע היה הז םשב ול וארקשכ .ןלצע
 .ריעב םינוש םיתבל םימ יילד

 םושמ .תאפוק "הצינירק , התיה אל ,חרקו גלש הייוטע התיה הביבסה לכשכ ,ףרוחב
 םושמ -- .,תנכוסמו השק התיה תאזה ראבל השיגה םלוא .הקזוחב וב ומרז םימהש
 .התוא הסיכש חרקהמ הקלקלח התיה המדאהש

 אֹל לכואה ךא .םימיעטהו םילולצה םימהו חצה ריוואהמ ונהנ הרייעה יבשות לכ

 תויחהל ול קוקז םדאש ,תיאלקח תרצות לכב הרישע התיה הביבסה .תיב לכב יֹוצמ היה

 ,תרחא בלח תרצות לכו תנמש ,ץומח בלח ,האמח ,בלח ,רשב ,ןופיש םחל :ושפנ תא

 םאיבהל הגישה אל םדיש םידוהי ויה תאז לכב -- הביבסה ירהנבש םיגדה עפש ןכו
 ריעב ולדג ןכ יפ לע ףא ..ןמש תצקב חורמ םחלב וקפתסהש םימי ויה .ףטה יפל התיבה

 .םהירוהלו םהל רתוי בוט דיתעל וֿפיצש ,םיפיו םיאירב םידלי הביבסבו

 אֹל םייוגה .תורוגס ןיה תויונחה לכ .הינפ תא ריעה התניש גח ימיבו תותבשב

 וכז הלא םימיב .םדאמ הקיר קושה רכיכ תא ואצמיש םעדיב ,הריעה הלא םימיב ואב

 .רונתב תיבה תורקע וניכהש ,ןימחו תולח ,םיגד לש םמעט םועטל לארשי ידלי

 רֿפסמ םינש השענ םוליצה .'(שי'זורב ראבה

 .האושה ינפל
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 הנושארה םלועה תמחלמ ינפל 'טשייזור

 ןזור היוא

 ,השראוו-בויק לזרבהיתליסמ וקב ריטס רהנה לע תנכושה ,קצול זיחמב הלודג הרייע תמחלמ ינפל 'צשיזר, המישרה רבחמ

 לש רישע רבע ,ץשיזורל ,הל ןיא .לבוקמ מ"ק 50'כו קצולמ םירטמוליק 20 קחרמב .סמל ןב אוה ,ןור הירא "הנושארה םלועה

 להליסקנפ הב ראשנ אל םג .ירוטסיה ךרע תולעב תוקיתע הב ואצמנ אל ,םיבר תורד 2 7 ?טילחהש ,הרייעב תדבוכמ החפ
 יבא .אראל תולעלו ינויצה ןויערה תא תישיא

 תוחתופמהו תובושחה תורייעה תחאו הנימב תדחוימ הרייע התיה םלוא ,תורחא תוליהקבכ = ןְפנָע תנשב ראל = ר
 ו ;1 וו

 ןילה'וב גרהנ אוה .(תבו םינב ינש) ותיב ינב לכ םע

 .ךרעב ,הנש 170 ינפל הרייעה הדסונ םדוקה רודהמ םינקז יבושיחו הרעשה יפל .ופיב (1929) ט'יפרת תוערואמב
 תנשב -- הנש 50 רובעכו םידוהי 702 זא הב ויח יכ ,דיעמ 1847 לש ןיסולכואה דקפימ

 ךרדב .(תימשרה הריפסה התארהש םיבשית 4242 ןיב) שפנ 3169-ל םרפסמ הלע -- 7
 לש תיללכה היסולכואהמ םיזוחא 85--80-כ תיחכונה האמה תישארב םידוהיה וויה ללכ

 םינמרג יבושי ואצמנ התביבסב וליאו ,םיניארקוא הרייעב ויח םידוהיה דבלמ .'ץשי'זור
 .הרייעה ידוהיל תיאלקחה םתרצות תא םירכימ ויהש

 ילכלכה בצמה

 תונורקבו תולודג תויומכב ,'וכו םיציב ,האמח ,תואובת אוציב תמסרופמ התיה הרייעה
 רמצמ םיגיראל תשורח:יתבו תונטקו תולודג חמקי-תונחט הרייעב ויה כ"ומכ .םיאלמ
 ויה הלאה םיפנעה .הניארקואב לודג שוקיב היה םתרצותלש ,םירחא םיטוחמו ימוקמ
 ,(םינמרג םינרצי ידיב ויהש הגיראל תשורח'יתב ינש דבלמ) םידוהי ידיב םיזכורמ
 .םיבר םידוהי םידבוע וקיסעהש

 תמחלמ ץורפ דע תבחרתמו תחתופמ הישעתו רחסמ לש הרייעכ הבשחנ 'ץשיײזור
 הברחנ ,1915 תנשב םינמרגהו םיירטסואה תולייח תסינכ םע ,1914 תנשב הנושארה םלועה
 .תוברח לת הכפה איהו ,הובזע היבשותמ םיבר ,ופרשנ םיתב הברה .הרייעה לכ טעמכ
 םישבוכה סחי יכ םא ,היחמו הסנכה אלל הרייעב וראשנש םידוהיה לש םלבס היה בר
 .ער היה אל םהילא

 לעב לש ויבא ,ךורב .ותחפשמ ינבו ןזור ךורב

 .ט'ֿפרת תוערואמב ופיב גוהנ ,היוא המישרהח
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 תמהלמ ינֿפל תינלוֿפה הניזמב 'צש"זור רייעה הפרשנ ,םיסורה תואבצ י"ע הרייעה שוביכו םירטסואה תגיסנ םע ,1916 תנשב

 .הינשה םלועה .םירחא תומוקמל וא קצול ריעל ורבע היבשות בורו לילכ טעמכ

 ,םיסורהו םינלופה ,םיניארקואה :תונוטלשה יפוליח תפוקת האב המחלמה םותכ

 ,םתרייעל רוזחל םידוהי וליחתה םינלוֿפה ןוטלש 1920 תנשב עבקנשכ .הז רחא הזב ואבש
 לדג רפסמ םינש ךשמב .הייחתל הבש איהו שדחמ התליהק תא ומיקה ,היתוסירה תא ונב

 .םדקכ הימי שדחלו חתפתהל הפיסוה איהו ,ךרעב שפנ 5000-ל עיגהו ידוהיה בושיה

 םיימואלהו םייתרבהה םייההח
 בלייבידנו םיאבג ,םינקסע הב ורסח אלו םיחתופמ ויה "ץשי'זורב םיירוביצה םייחה

 יאשונ רפסמ םג היה בר .םינשה לכ הב ומַייקתהש ,הקדצהו דסחה תודסומב םיכמותה

 ,ימוקמה רעונה יגוחב רקיעב ,הייחתה ןויער

 ףסוי םייח 'ר ינויצה ןקסעה ,ימוקמה רחוסה לש ותמזויב םקוה 1902 תנשב

 םינושה םימרזה לש תועונתה הרייעב ובר 1904 תנשב ."ןקותמ רדח ,, ,ןטראגנייטש
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 ""הרוחשה תובגה ,

 העומש הצופנ 1928--1927 םינשב |

 תרבג וטא יכ ,הרייעה יבשות ברקב

 -ַאד עצרַאװש יד, ,תיקנע תירותסמ

 תטלתשמ ('הרוחשה תובגה,,) "עמ

 הידי תא הטישומו ריעה לע הלילב

 תוצחב התיבה בושל םירחאמה לא

 ...םייתרבח םייוליבמ

 :הדרחב ורמא םיבר

 עגית 'המאד;הש ימל ול יוא;

 "לב

 "וננבו םהינב תא וריהזה תוהמא

 "ומב תולבל וא לײטל וגהנש ,םהית

 תועשב ובושיש ,רעונה תעונת ינודע

 .תומדקומה ברעה

 -תוצה רחא התיבה יבושב ,סעפ

 הקיר התיה קושה רכיכו הלילה

 -ָאטס;) הלילה ירמוש קר ,הממושו

 םהיתולקמשכ הב וכלהתה ('םישזער

 -ושה לוולוו 'ר תא יתלאש ...םהידיב

 ו"ןטײלקהעצ;ה ךילע ךדמעש ,רמ

 םאה } םירפסמש המ ןוכנ הז סאה

 וז הדיחפמ תומד תולילב תמאב ואר

 -במ םייניעבו שיחכה אל לוולוו 'ר

 האור אוה םימעפלש ,רפיס תוקיר

 קָאװאטסה לעמ תפחרמ תיקנע תומד

 איהש דע ,ןורשגה ףךילע (םגאה)

 -תהל דחֿפ אוה .ןנעכו לפרעכ הגומנ

 והשמש חוטב אוה ךא ,הילא ברק

 ...ןאכ שי

 לחר לש התיבב זא ונרג ונחנא

 םגאל דאמ בורק ,"סענעדאר יד ןופ,

 ."עמאד עצראווש,ה הלעפ וילעמש
 דע יתעגה ךחפמ הרוצע המישנב
 וולחה ךרד וילא יתסנכנ .תיבל

 ,הנווכב חותפ ותוא הריאשה אמאש

 -שיה תיבה ישנא תא ריעהל אל ידכ

 ..םירשי תנש ,הקומע הניש םינ

 .ו .א
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 הפחירש תוערפה תנכס חכונ .םיאדנובו (םיטסילאיצוס םינויצ) ,ס .צ ,םינויצ :רעונב
 םינויצה לשו דוחל "דנוב,ו .ס .צ לש תימצע הנגה המק ,םידוהיה ישאר לע םהה םימיב

 .תוגלפמה ןיב תפתושמ ןושל האצמנ אל הזכ ידוהי ללכ הלועפ חטשב ףא -- דוחל

 ,םישרש הב התכיהו 'ץשי'זורב תינויצה העונתה הבחרתה תיחכונה האמה תישארמ

 ,םיימוקמה םיליכשמהו םינקסעה יבוט ונמנ המעש ,"ןויצ תרשבמ, םינויצ תדוגא הנגראתה
 ףסוי םייח ,שטילרד עשוהי ,רנרל רתלא ,רקארב םוחנ ,רקארב והילא ,ןאמכוה חספ : םהיניב

 ,"ןויצ יריעצ,ב ליעפ היהו תימואל היירפס דסיי ינויצה רעונה .םירחאו ןטראגנייטש

 ."ןויצ תרשבמ ,, תדוגאמ ולדבתנ אלש

 הרות :הזמ םינויצו םיליכשמ לשו הזמ םידיסח לש -- הל ויה םינפ יתש -- יץשייזור
 "יתב הברה הב ויה .טעמכ השגרוה אל ,התיהש הדימב םג ,תואנקה .דחי הב ונכש המכחו

 י'ע בובילא'ז רברפב הליפת-תיב ,שרדמ'תיב ,קילוא ידיסחו קסירט ידיסח לש :הליפת

 ןיפגא ינשבו םר ןינב הז היה .הרייעה רובטב דמעש ,לודג תסנכ'תיבו תבכרה תנחת
 ,תודיסח לש םתוח לכ וילע אשנ אלש ,שרדמהיתיב .םיבצקהו םיטייחה לש הליפתייתב

 ,תרחא וא וז םידיסח רצחל ןכייתשה אלש הלא לכל הליפת-םוקמ שמיש

 הלודגה תקולחמה
 םייח יחטשב םג אלא ,םיינחור םיניינעב קר אלו הלודג התיה קסירטמ יברה לש ותעפשה
 ריאשה אלו ץראה לכ ךרדב ךלה ,ל"ז רנרל ביל השמ 'ר ,שישיה ברהש רחאל .,םירחא

 ידבכנ .להקב דוריפל המרגש ,הלודג תקולחמ ןיינעה ררוע ,תונברה אסיכל יואר שרוי
 ומע ץעייתהל טסירטל יברל ועסנ ץראווש השמו ןאמרביב יסוי ןרהא ,רקארב רתלא : ריעה

 חפוקת אמש הגאד ךותמו תושדחה תוחורה תעפשהל ששח ךותמ .רחא בר יונימ ןינעב
 דחא ,ס'החונמ קיציא 'ר תא םוקמב ןיידל תונמל יברה הוויצ ,ולש היכראפיאה לע ותררש

 .תיאקסירטה רצחה לש ךוותה ידומעמ

 לא קסירבל ועסנ 1ושע המ ."תוכלמ,ב ודרמו יברה תצעל ומיכסה אל םידבכנה
 ירח דוד רשא 'ר תא ברל םהל ורחב ותא תוצעייתה רחאל .קייצייבולוס םייח 'ר ןואגה
 קלח :'ץשיײ'זור ידוהי ןיב תקולחמ הצרפ זא .תמסרופמ תוישיאו הרות-ןב יאטיל ,קסירבמ
 הלתה .קסירטמ יברה לש וריחב ,ס'החונמ קיציא 'ר ירחא קלחו שדחה ברה ירחא רהנ
 .םיבירי תונחמל הקלחנ הרייעהו ,"וצצורתיו, תשרפ

 קילוא ידיסח וררועתה .הזל הז םיאנוש ושענ תודידיבו םולשב דימת ויחש םידוהי
 'ר תא ,םמולש ישנאמ ונימזה טחוש ףאו ,רוטקפס השמ 'ר תא ,םהלשמ בר םה םג ורחבו

 ,קינלאטיפש ךורב

 םידמלמו "םירדח ,

 .םיגלפומו םילודג םידמול לשו הרות לש הינסכאכ 'ץשי'זור המסרפתנ אל ללכ ךרדב
 םג הב ויה תאז לכב .םירחא תומוקמל תובישיל ודדנ ,הרותב הקשח םבלש םירוחב

 ךוניחה .שרדמה-תיבב ודמלו םירוחב רפסמ ובשי ףא םיתעלו תווצמו הרותיינב םידוהי

 .םייטרפ םירומ י"עו "רדח,ב ונתינ תיללכה הלכשההו

 "יקדרד רדח,מ לחה םידמלמ לצא םירדחב ןושארה םכוניח ולביק הרייעה ידלי לכ
 םיליעומו םיבוטל ובשחנש םידמלמה לכ ןיב .םישוריפה לכ םע ארמג דומילל "רדח,ב רמוגו
 .ליכשמ םגו הרות-לעב ידוהי ,קצולס תבישי ךינח ,רטסוש דוד דמלמהו הרומה תא ןייצל שי

 | .ך"נתה דומילב ןייטצהו םידימלת הברה םיקה אוה

 לודג םכחידימלת .קסירטמ ל"ז סיריא השמ 'ר הרות-ץיברמהו דמלמה תא ןייצל שי ןכ
 ארי םדא אהי םלֹועל :הליפתה תא האולמב םייקש דיגהל רשפא וילע .היה םימש אריו

 ס"שה תותכסמ לכ לע רבע אוה .ובבלב תמא רבודו תמאה לע הדומו ,יולגבו רתסב םימש

 ןיב .ללכה ןמ אצוי רבסהבו תוטשפב תושקה תויגוסה לכ תא חנעפל עדיו תובר םימעפ
 ןנוח לקייח .ל"ז רשכ לקייח רקיח ירבח ןייטצה תודחִא םינש ונלצא ודמלש וידימלת לכ
 ףורחאה ומֹוי דע היתווצמ תרימשו הרותה ידומיל לע ךקוש היה ,הריהמ הסיפתב

 ,ךורב ורכז אהי
 .הרות-ןב דיסח ידוהי ,רליקיס םהרבא 'ר רג סיריא השמ 'ר לש ורדח םע תונכשב



 .הרותו תודיסח יניינעב השמ 'ר יברה םע תוחיש להינו ונרדחל סנכנ תובורק םיתיעל

 .הצרא הלעש ,רזעילא ריעצהו השנמ ,לדירפ : וינב יל םירוכז

 םימכח-ידימלתו םינקסע
 ואצמנ .בושייה ךותב תודמע השבכ ,תימואלה הייחתה ןויער םע בולישב ,הלכשהה תצונת

 .םידוהיה תלאשל ןורתפכ תינויצה העונתב וכמת רשא ,םידיסחו תרוסמ ירמוש םידוהי

 ןיב היה ,תודיסחה לע ךנוחש ,ןירוא-רב ידוהי ,רקארב רתלא 'ר אבסה ,לשמל ,ךכ

 היה ,רתלא 'ר ,אבסה .לצרה לש ינידמה ןויערב ךמתו ןויצ-תביש לע ומלחש םינושארה

 חותפ היה ותיב .םיינעל הרזעו דעס יניינעל רסמתהו ללכה יניינעל גאדש ,רוביצ שיא
 יניינעב קר קסעו ויקסעל רסמתה אל תונורחאה םינשב .םיקוחרו םיבורק ,ןיפכיד לכל

 .תלוזל הגאדו הרזע

 הקדצ יניינעב םימיה לכ הקוסע התיה ,תקדצו הדיסח השא ,הזור היח התבסה םג

 רקארב םוחנו והילא וינב ינשל רסמנ תשורחה תיב לוהינ .םימותיו תונמלאל הרזעו

 לצא דמל וירוענב .אלפומ ןורכז לעבו הרות-ןב היה ה"ע אבא .ונתח היהש ,ל"ז אבאלו
 .הביבסה לכב םסרופמו הרותב לודג ידוהי -- זיבסנמ בייל ןבואר ובס

 קרפ דמול היה תירחש תליפת ינפל םוי לכ .רקובב םכשה םוקל םידקמ היה ה"ע אבא

 .שדוק ירפסב ןויעו שרדמ ,דומלת דומילל היה שדוק ולוכ תבשה םוי .ארמג ףדו תוינשמ

 יכרדב הכלה ה"ע אמא ."ןמזה,ו "הריפצה, לע םתֹוח היהו ןיינעתה הלכשה ירפסב םג

 .םיקקזנל הרזעו הקדצ ינינעל הרסמתה םידליה תלכשהל הגאדש דבלמ .אתבסה

 ותיב תא דימעמ היהש ,קסירט ידיסח ילודגמו דרח ידוהי ,ןאמסקאו ןועמש 'ר

 םואלה יניינעל רסמתהל וינבל עירפמ היה אל ,הרייעב וירוקיב תעשב יברה תושרל

 דומיל לע דקושו להוא בשוי רוחב ,ל"ז ןאמסקאו לבייל ,וינבמ דחא בוטל רכזיי .תוברתהו

 הלומעתב קסעש םינושארה דחא היה תאז םעו (הקשטיברוט) ןגכ השמ ורבח םע דומלת

 ,םירוחב דוע .ןאמסקאו לבייל היה ידיחי אל .שדוקה תדובעבכ שפנ תוריסמב תינויצה

 ,םיינויצה םילעפמה לועב םיאשונ ויה ,יטסילאידיא ינויצ רעונ ינב

 םידחוימ םיסופיט

 םריכזהל יאדכש ינורכזב םיתורח דוע וראשנ יא'צשייזורה בושיה ינבמ םידחוימ םיסופיט

 לעב ,ליכשמו ןירוא-רב .יאטיל ידוהי ,קויניז רב לארשי 'ר :ןורכיזה רפסב םסינכהלו

 יאטיל ידוהי -- קוטיק רב שרה :שטייד םייח 'ר ;רוביצ יניינעב ןקסעו הלולצ העד

 הגרדל דע בהלתמ היה הליפתה ןמזב .תודיסחל רבעו עגפנו ץיצהש םידגנתמ תחפשממ

 רתלא דימתמה רוחבה :הנרמאת ויתומצע לכ תניחב ,שא תובהל בצוח ,רתויב ההובגה

 תרזע ילב ,םיימצע תוחוכב .וידומיל לע דקושו הממיב העש םירשעכ בשוי ,קיניטלק

 .האופרל הטלוקפל הסידואב הטיסרבינואל לבקתנו תונייטצהב תורגב-תניחב רבע ,םירומ

 הליהקה דעו
 תוריחבה .םירבח 8 הנמ הליהקה דעו

 קר ורהב .םינש 4 לכ ומייקתה

 .םירבגה

 םינשב ,הליהקה דעו שאר-בשוי

 םהרבא 'ר היה ,המויקל תונורחאה

 דעו לש ובשומ םוקמ .ןייטשרבליז

 י'ע םיתבה דהחאב היה הליהקה

 יסמ ליטה דעווה .אלוט השמ-סהרבא

 יפל םידוהיה םיבשותה לע הליהקה

 .המוש-תדעו תצלמה

 םינברל םלשמ היה הליהקה דעו

 השמ ברלו ןאמטיג רב-סהרבא ברל ---

 .םהיתורוכשמ תא -- רוטקפס

 'ר ברה בשחנ תונורחאה םינשב

 אוהו ישארה ברל רוטקפס הל'השמ

 .הליהקה לש םושירה ירפס תא להינ

 הליהקה דעווב העבצה תוכז התיה ול

 .יעישת רבחכ

 תרוכשמ םג םליש הליהקה דךעו

 הטיחשהמ הסנכהה תא .םיטחושל

 םיטחושל םליש אוהו דעװה לביק

 .תישדח תרוכשמ

 -תיב תקזחאל הליהקה דעו גאד ןכ

 :ויה הליהקה דעו ירבח .דועו ןימלעה

 ביײל-שרה ,ןטסאק לשרה ,רנרל דוד

 קיציאסהרבא ,רגניול ריאמ ,זומ

 .דועו סוק

 רלג השמ

 ע/



 התוא תרכוז ינאש יפכ - 'שטשייזור

 ירמאיגרבנגייפ לחר

 רייד

 תונחט לעב היה ויבא .'צשי'זורב דלונ שטילרד

 .הוֿפש ותייעוו שטילוד עשוהי ריז

 עשוהי קסע ירוענמ .תורעי רחוסו חמק

 רוביזה תצפה ןעמל לעפו תינויצ הלועפב

 תיבמ הרפש תא אשנ 1908-3  .ירבעה

 ךיגמה יאצאצמ היה ,באז ,היבא) דלפנזור

 "ואב רוטקוד ראותה תלבק ירחא .(אנבודמ

 לביקו וריעל רזח צייוושבש ןרב תטיסרבינ

 .רנילרב רדנס לש קנבה תלהנה תא וידיל

 -וטסיהה רקחבו הביתכב קסע םינש תורשע

 תחלשמב ףתתשה 1924 תנשב .תידוהיה היר

 -ייב יקסניטובא'זל רזע .לארשי-אראל תילכלכ

 ירחא .ןילופב תיטסינויזיברה הגלפמה דוס

 -פמ,,ל ףרטצה תיטסינויזיברה העונתב גוליפה

 .ןאמסורג .מ תגהנהב "תירבעה הנידמה תגל

 הלע 1935-3 .האישנל רחבנ 1934 תנׂשב

 לש יביבא-לתה ףינסה להנמ הנמתנו אראל

 ויתונב יתשמ תחא ."לדגמ,} חוטיב תרבח

 -ארה ךרועה היהש ,קייצנסיד היראל האושנ

 .ךבלרק ר"ד תומ ירחא "בירעמ,) לש יש

 .1952 תנשב לארשיב תמ שטילרד עשוהי רייד

18 

 םשל םעפ יתעגה ץיק םוי לש רקובב .הרקמב ,תינילהווה הרייעה ,'ץשי'זורל יתנמדזנ

 יתינהנ ךא ,דבלב םיימוי םוקמב יתראשנ .ידיב היהש בתכמב הלחש תועט יפ לע תבכרב

 .הרייעב תונבל רפסה-תיב לש תלהנמה -- הקסקר'צ תרמ לש תבבלנ םיחרוא תסנכהמ

 -רוקיבל יתוא הנימזה ץיקה-תשפוח ימיב ,הנש רובעכו ,תודידי וניניב הרשקנ םייתניב

 .הרייעה ישנא לכ תא יתרכה זאו ,התיבב טיק

 שטילרד עשוהי

 הייוליג לכ לע הלת לע הדמע הרייעה .1914 לש תונערופה תנש ינפלש 'ץשי'זורב היה הז

 חסונב ,הלכשה םש שוכרל ,ךרכה הסידוא לע ומלח תונבהו םינב .םייתרבחהו םיישיאה

 לע םינש םמצע תא בירקהל רבד לש ושוריפו ,םהה םימיה לש היסורב ידוהיה רעינה

 היסנמיגה לש תפסכנה תורגבהיתדועתב םעפ תוכזל ידכ ,שפנהו ףוגה לש לבסל םינש

 .תיסורה
 םעטמיברה ינב ,סיסוב תיבל םינבה ינש :'ץשיזורב םיטנדוטס םג זא רבכ ויה ךא

 -ינב ברקב ךא .טנדוטס לש עבוכב טשקתהל ליכשה אוה םגש ,םיינעה ינבמ דחא דועו

 ץייושל דע עיגהש ,שטילרד (עשוהי) היזוז ריעצה תפומלו המגודל בשחנ םוקמב רעונה
 הפיה הרענה םע ןתחתהל חילצה םג ,בגא ,אוה .תיאמדקא הלכשה םש שוכרל ידכ

 .דלפנזור תיבל םיבוטה-תב הרפש ,הרייעב רתויב
 הבשייתה רשא ,תניינעמה םיינישה תאפור לע רבדל םג ובריה הרייעה יריעצ ןיב

 םינויצה לש דסחב םאונ יץשי'זורל עיגה םייתניב ךא .התדובעב דואמ החילצהו םוקמב

 תא הלסיח ,המחל הטמ תא הרבש המלעה .וירבד טהלב האפורה בל תא שבכ אוהו

 .בהלנה ינויצה םאונה ירחא הכלהו הלש תרדוסמה האפרמה

 הת:תוביסמ

 -תביסמל 'ץשי'זורמ םיבוט-ינב רפסמ םיפסאתמ ויה ,םייעובשל תחא ,ישימח םוי יברעב

 ודיו בליבוט ,ליכשמ שיא ,תיזכרמה ןילופמ םירישע ןב היה אוה .חקורה תיבב הת

 ,הריעצה ותייערו תיבה-לעבו ,אובל ודימתה םה ךא ,ויה םיטעמ הביסמה יחרוא .הבידנ
 האנ החישב םתוא םיקנפמ ,הפי ןיעב םהיחרוא תא םילבקמ ויה ,הרבחל וקקותשהש

 ,חבושמ לכאמב םגו
 תיבב רוקיבל ןמזל ןמזמ האב התיהש ,חקורה לש ומא קר הדגנתה וז םיער-תדועסל

 םעטב הייושעה תירכנ האפב תקרוסמ ,רודיהב השובל ,הפוקז הנקז התיה תאז .הנב

 תשגופ התיה ןבה תיבב .לוחה תומיב םג םירקיה היטישכת בטימב התיח הייודעו

 תמלענ התיה ישימח םוי לש תיעובש-ודה התה-תביסמ תעשב קר .םעונבו תחנב םישנא

 .תיבה תא ובזע םיחרואהש דע םש התהתשהו הרדחב
 : תויולג הבישה הביסמה תעשב התוא םיאור ןיא המל ,םעפ היתלאששכ

 רשא םיחרוא שי .אוה האנו בוט רבד -- ךורעה ןחלושה די לע םיחרוא תסנכה;
 םהיחראמלו םהל תמרוגה האנ החישמ םינהנו תחבושמ תבורקתל תואושנ םהיניע

 .םליבשב איה םויק תלאש ,ידוהי תיבב םיחרוא-תסנכהש םיחרוא שי לבא .בר גונעת
 וז הרייעב הפ םג .הרות םידמולה םיינעה ינב םג םיבוסמ ,ינא יתיבב םיחרואה ןיב

 ."ךבלב םיעבשה תא םנחלוש לע םיליכאמ יתלכו ינב ךא ,הלאכ םנשי



 ׁשטילרד רייד לש אתבסה

 ר"ד לש אתבס תאז התיה .םהה םימיה לש 'ץשי'זור יבשות ןיבמ ינא תרכוז הנקז דועו
 .חונמה שטילרד

 -תנתמ,כ הלביקש ,הלש "החנמ ןברק,ה תא יל התארה ,התיבל םעפ יתנמדזנשכ
 אילפה אוה .ונימב דחוימ םישנל תוליפת רודיס היה הז ,ןכא .התנותח םויב "השרד

 ,ס'שה ירפס םתואכ השקו הרקי הכירכב ךרוכמ ,הדימילודג היה אוה .ינוציחה ורודיהב
 .ןיע-יביהרמ םיבהזומ םירוטיעב תטשוקמו

 -תוליפת לכ תא ליכה אוה .שדוקמה ונכותבש תוברה תולוגסה תא יל הריבסה איה

 רודיס םוגרת היה הטמל ךומע לכב ןליאו ,םיליהת יקרפ םגו דעומו גח לש הנשה
 הדמל איהש ,םיפי םילשמ םג ויה םשו ,"שטייטיירבע, תארקנה .שידייב תוליפתה

 ,הפ-לעב םתוא

 תונשב אתבסה הלצינ דציכ חונמה שטילרד עשוהי ר"ד יל רפיס ,םינש רחאל

 עונל םירוהה וצר אל ,הרייעל תיזחה הברקתנשכ .התיב תברקב תוצצופתהמ המחלמה

 תוצצפהמ םהיתושפנ תלצהל םתיב רצחב טלקמ םהל ונבו םיטילפכ םיכרדב דונלו

 .תונערופה תעשב טלקמל תדרל הברס אתבסה קר .רפסה יבושי לע םינוריואהמ תולטומה

 איה ,היסולכואה לע תוומה ירודכ תא וליטי םילבחמה רשאכ םג תיבב ראשית איה

 .םיהולאב תחטוב

 םישנא העבש -- טלקמל ודרי םלוכו םימויאה םיציצפמה םעפ ועיפוהשכ ,ןכאו

 הפיגה אל וליפא ,תיבב הראשנו התונשקעב השישיה הדמע -- שטילרד גוזה םהיניבו

 ,םיסירתה תא

 .םהירחא הארק -- ?? םיהולא ינפמ אבחתאה,

 וב ואבחתהש םישנאה תעבש לכו טלקמה לע רשי תוצצפ רורצ לטוה םייתניבו

 .ייתוברוח תחת םייח ורבקנ

 העוקש איהו חותפה "החנמ-ןברק,ה הינפלשכ תיבב הנקזה הבשי העש התוא

 .התוא ופפאש הדרחהו םימיאה-עו;עז ךות התליפתב
 (223,9,06 ,בירעמ)

 םיאבכה

 ןמ אע םייוננב ויה הרייעה יתב לכ טעמכ

 התיה הקילד הצרפ רשאכו ,גגה דע דוסיה

 לכ תא ףורשתו טשפתת שאהש הנכס

 .הרייעה

 םידוהי םיריעצ -- םיאבכה ויה ךכ-סושמ

 ,"הדנאמוק הנרא'זופ,,ל ובדנתהש --- םבורב

 עונמל ידכ הקילד לש הרקמב ליצהל םישח

 .שאה תוטשפתה

 התיהש -- סיאבכה תיב -- "הנרא'ןוּפ ,,ב

 ךוע הנבנש לודג םלוא היה ,ריעה (כרמב

 .הנושארה סםלועה תמחלמ ינפל ,ראצה ימיב

 תולודג תויבחש תולגע תונכומ ודמע םש

 הקעזא-ןומעפ ,תומלוס ,תורונצ ,ןהל תודומצ

 .םינוש יוביכ-ילכו

 אובל םיבייה םיריעצה ויה ,הקילד צורפב

 ,םיסוס תועצמאב תולגעה תא עיסהל ,רהמ

 ליעפהל ,ןושאר םהל ןמדסש יממ וחקלנש

 .שאה לע רבגתהלו דיתבאשמב רונצה תא

 -עומ ןיעכ שמיש 'יהנרא'זופ,,ה לש סלואה

 תולמעתהל סםינקתימ ויה ןאכ .טרופס ןוד

 ןאכ .םהב ושמתשה סםיבר םיריעצו --

 התיהש ,םיאבכה לש תרומ:זתה םג הנמאתה

 ינלופה ימואלה גחה תכולהתב ןגנל תגהונ

 תוגצה םג ומײקתה סםלואב .יאמב נדה

 .ללכ ךכל םיאתה אלש יפ-לע-ףא ,ןורטאיתה

 -נעמ הדוזיפא תרפסמ יקציבוקראו הטיא

 : תניי

 תנשב לביק ,יקסראבארג לאומש ,היבא

 "היניראצ,ה תאמ הילדמו הדועת 2

 -ושה ןוטלשל 300-ה לבויל (ראצה תשא)

 -וסמה ותוליעפ לע ,היסורב תיבונמורה תלש

 ."הדנאמוק הנרא'טּפ ,ב הר

 -יאשכ ,הנושארה םלועה תמחלמ ןמזב

 ילב תוכומסה תורייעל עוסנל היה רשפא

 תאזה הדועתה תא גיצמ לאומש היה ,ןוישר

 -וילעה הרושה תא קר ארק לייחה-רמושהו

 ךײמ ..'היניראצה התלעמ דוה סשב;/ :;הנ

 ,הצרש םוקמ לכל עוסנל ול ןתנו עידצה

 ..הדועתה לש ןכותה תא אורקל ילב

 ןורש .א

 .םיאבכה תוומזת
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 םהה םימיב

 ןאמסקאו תיבל (רזאלג) שיבג האל

 הללוח ,המישרה תרובחמ ,(רזאלג) שיבג האל

 'אשי" וור יאצוי ןוגרא ףוסייל ןויעוה תא

 .תובר םינש ולש ר"וי השמישו לאושיב

 לוימ םיהוואה תא תלנקמ איה הנומתב

 תכונחל הדנקמ ועיגהש ,סמאש לדנמו

 13-ב ,ל"ז (ןמשיפ) רלימ הינוס ש"ע חבטמה

 ?אשי'זור"תיבב 1965 ילויב
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 "ידימלת ,םיליכשמ םישנא םע תיסופיט תידוהי הרייע ,הנטק הרייע התיה 'ץשייזור

 םלועה תמחלמ ינפל ,ולהנתה הרייעב םייחה .םינויבאו םירישע ,"ךמע ,ו םימכח

 .היצנגילטניאה ישנא דחוימב הב וטלבתה לבא ,תידוהי הרייע לכב ומכ ,הנושארה

 ,הנימב תדחוימ התיה איה וז הניחבמ

 םיטנדוטסו םיטסיזאנמיג ,הבישייירוחב הרייעה השחר ,הרענ יתייהשכ ,תרכוז ינא

 ,םנמא ,היה .הבוט הלכשה םהידליל תתל ופאש םידוחיה .הטיסרבינואב ודמלש ,םידמב

 ןוויכ ,םהידלי תא םשל חולשל וצר אל םידוחיה םירוהה לבא ,יסור רפס-תיב הרייעב
 .תבשילוליח ינפמ ןששחו תבשב םג וב ודמלש

 דיאמ יתפאשש תורמל ,הארוהל רפס'תיבל דומלל עוסנל יתלוכי אל ימצע ינא
 :רמוא היה אבא .הרומ תויהל

 שיש רתויב בוטה הרומה תא ךליבשב חקא .השקבב ,דומלל הצור תא םא;

 השרא אל .יתיבב ךתוא דמלי .טנדוטס ,ליגרכ ,היהש ,הרומהש יאנתב לבא ,הרייעב
 .התיבה ןילא דומלל יכלתש

 לצא דומלל ךלת תבש ,ונלצא לבוקמ היה אל .םישנאה בור וגהנתה ךכ
 .ותיבב טנדויטס

 יפל ,ויה םירוהה .יטרפ ןפואב דומלל םיקקזנ ןכל ויהו ,הרייעב רפס-יתב ויח אל

 ודמל ,ןבומכ ,םירענה .תודליה תֹא דמלל התיבה ואבש ,םירומ םירכוש ,םתלוכי
 .תובישיבו םירדחב

 הלכשהל הפיאשה

 השרי אל םלועל אבאש ונעדי לבא ,דומלל הנליוול עוסנל וניצר לבייל יחאו ינא

 אבאש ילב דמליש ,לבייל יחא ליבשב תורשפאה תא רוציל יתחלצה .תיבה תֹא בוזעאש

 יתבשח .הנליוול עסנ אוהו םינבל גוזו ןיליפתה תא ול יתזראש ,תרכוז ינא .ךכ לע עדי
 םייתניב לבא .וילא ףרטצהל ינא םג ,ילוא .,לכוא ,הנליווב היהי לבייל םאש ,יבלב

 .תיסורב םייללכ םידומילו תירבע ונתוא דמילש ,טנדוטס לצא ֹונדמל

 ימצע תוחוכב יתדמל .יתלכשהמ לודג קלח יתבאש םהמו םיבר םירפס יתארק

 םיטנדוטסה .אוהה ןמזב ויה אל רעונ-תועונת .תינויצ-תירוביצ הדובעל םג יתרסמתה

 תירוביצה הדובעה תא להניש ימ היה אלו תולודגה םירעב םידומילב ,ללכ ךרדב ,ואצמנ
 היסורב פיידוהיח םייחה תא ריכהל ונדמל וכרדו .ירבע ןותיע תיבב ונלביק .הרייעב

 : .םלועבו
 .ףסומ תליפת ונלצא םיללפתמ ויה הרות'תחמש גחבו הרותירפס היה ונתיבב

 ,תמייקה ןרקל ותמורת תא םֹרות היה הרותל הלעשכ .,דואמ קירבמ רוחב היה לבייל

 ותומ .םואתפ תמ לבייל יחאו ןוסא הרק הנהו .לכה לע םוצע םשֹור השע הז רבד
 .םיבר םימיל דואמ יתוא אכיד

 םירלדנסה ,םיטייחה ינב ,רעונה ינב תֹא ןגראל יתלחתה רופלב תרהצה םוסרפ םע

 םהל תרפסמ יתייחו םיפסאתמ ונייה תבש ימיבו רדח ונרכש .תינויצ הלועפל ,םירגנהו
 תורבוח ינימ לכ ולאה תופסאל יתאבה .היסורב םיידוהיה םייחה לעו לארשייץרא לע

 םיינעה םידליהש יתיצר אלו ידי ומב רדחה תא הקנמ יתייה .םהינפל יתארקו הלומעת

 אקוודש ,םהל תוארהל יתיצר ,ךפיהל .םיחפוקמ םמצע תא ושיגרי -- םילעופה ידלי --

 .רדחה תא אטאטל תשייבתמ אל ,הרייעב "ריבג,ה תב ,ינא



 אקוד ויח הלאו ,"םיטסילאיצוס, וארקנש תורוחבו םירוחב םג ץשיזורב ויה

 איצומו ברעב 8 ירחא םיטייחל אב היהש ,דחא טסילאיצוס תרכוז ינא .םירישעה ינבמ

 הז העשב ודבעש תולעופה תא םשמ

 הלודגה הֿפירשה

 לכל ורזפתה םישנאה .הרייעה לכ טעמכ הפרשנ הנושארה םלועה תמחלמ הצרפשכ

 .אמא םע םידלי השולש ונראשנ .רטפנ וניבא .ףרשנ ונלש לודגה תיבה םג .תֹוחירה

 .ינוצר דגנ תונחל רסמתהל יתצלאנ .םיגיראל הכאלמ-תיבו תיקדיס תונח ונֹל התיה

 ומצע לע לבקמ היה וירחא אבהו תונחהמ אצי ןתחתהש ימ :רות יפל תונחה תא ונלהינ

 .םירפס יתארק תונחב יאנפה תועשב .תונחה לוהינ תא

 ,ירבח םע דחי תואצרה עומשל יתכלה 1917 תנשב היסורב הכפהמה הצרפשכ

 :תנגפומ הרוצב תבהלנ האצרה לע יתבגה םעפ .םייסורה םילייחהמ

 "!םידוהיל בוט רתֹוי היהי הכפהמה ירחאש יתעמש אל לבא .,בוט,
 :בישה ,יתבוגת תא עמשש .יסור לייח

 "טקשב רתוי תצק רבדל אנ ,הרבח,

 תואיצמה .תמאה תא רמול רוסא ,שפוחה ןמזב ,הכפהמה ןמזב םגש ,יתנבה זא

 .הוה ששחה תֹא החיכוה ןכיירחא
 .הארוה רתיה היה לאיחיל םגו בר היה ויבא .רזאלג לאיחיל יתאשינ ןמז רובעכ

 םייתניבש םושמ ,תירוביצ הדובעל רסמתהל דוע יתלוכי אל .תידדה הנבה וניניב הררש
 .ןכ ינפל ומכ החוורב תויחל דוע ונלוכי אלו ערוה ילכלכה בצמה .ןועמש ןבה ונל דלונ

 רכיא ,לשמל ,אבשכ .ינממ קלח ויהש ,קדצה תונורקעב דוגבל םג יתלוכי אל

 האובת לש םיבר םידופ רוכמל הזה דבה תרומת ךירצ אוהש יתעדיו דגבל דב תונקל

 .בוט ןיממ דב ול תתל יתגהנ ףא .הובג ריחמ ונממ תחקל יתלוכי אלו וילע יתמחיר --

 .שיבג האל לׁש היהא ,ןאמסקאו ל'מרבא

 אראל הילעה

 לע קר יתמלח ייה לכו יתודלימ תינויצ יתייה .לארשייץראל תולעל ןמזה עיגה

 תוילדתשה ירחא .תונבו םינב םע יתוחא :םיבורק םש יל ויח רבכ .לארשייץרא
 .ילארשי-ץראה דרשמה תועצמאב קצולב טקיפיטרס 1925 תנשב ונלביק תובר

 םיזגראב םילמג לע ונלבוה ףיזפיזה תא .םיהמ ףיזפיז תלבוהב ילעב קסע ץראב

 םימי ויה .דואמ תכרפמ התיה הדובעהו רתויב הקוחד התיה הסנרפה .םיניינבל דע

 .תיבב םחליתפ התיה אלש
 ןאמסקאו תתשורהה-תיבמ תזירא-תיות .תוקרי קווישב להנמ השענו תאזה תכרפמה הדובעה תא לאיחי בֹוע ןמז רובעכ

 םלועה תמחלמ ינפלמ 'צשיזוומ רשוקו םושב יתשייבתה אלו .תודובע ינימ לכב ונתסנרפל יתרזע ינא ,רפתשה ילכלכה ונבצמ

 .הנושארה תורדתסהה תאמ ןוכיש ונלביקשכ .םיבולע םיאנתב ביבאילתב ונרג ןמזה לכ .הדובע

 א עא ונלש םייחה יאנתב רכינ רופיש לח ביבאילתב

 6 עומשל םישנא תורשע ונלצא ופסאתה תותבשב .יתוברת ןודעומל תיבה תא יתכפה

 | 6 הצריה אוה .וז הלועפב ליעפ קלח חקל חונמה ילעב .אמויד יניינעמ תוחישו תואצרה
 .ס'שה יכבנב יקבו םכחידימלת היהש םושמ ,דומלתה לע ספזו / / יצ 0 ג 5 ס ץז א 4 /

 ץצטאאוצ 2 8צא נא א 0 תויוחה לעו םוצה לע חחושל ואבש ,םישנא תיבה אלמתה רופיכ-םוי יאצומב םג

 43 םמ 8 תו; /}

| 
| 

 .הלא ןיעמ תוחישב תולבלו הלילב תרחואמ העש דע תבשל ונלוכי .שודקה םויה לש

 / א תסנכה"תיבב םויה לכ דמע ךיא רפסמ ,תוינלאמש תועד לעבכ ומצע גיצהש ,דחא היהשכ
 יו ר א 4 וטאוװ; | ווו םיפסאנה לכל תחכשנייתלב הייווח וז התיה -- תוליפתב עוקשו תילטב ףוטע

 , 6 א א | .רטפנ ילעבו לודגה ןוסאה הרהק 4

 / 6 3 אי !  תופורתו םירישכמ ,ףסכ יתפסא .ביבא'לתב תידדה "הנושאר הרזע, ןיעמ יתדסי
 / היי אוו  זא .הלחמ תעב םיבר םישנאל ונרזעו

 קיירא הר += העי ר ארי וה זי יז יו יפ

 כי נעסט בעט יע טו

| 

: 
 6005 לאז יה יח הל יי ר: יאקיל יה

 'אשייזור יאצוי ןוגרא דוסיי

 יתפסא היינשה םלועה תמחלמ ירחא .ץשי"זור תליחק יאצוי לש ןוגראה תא יתמקה

 ריעה ישודקל הנושארה הרכזאה תא ךורעל תנמ לע 'ץשי'זור יאצוי ןיבמ םישנא רפסמ
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 ׁשיבג לאיחי
 ,םייֿפכ יקנ ,שפנ-ןידעו חור-ליצא ,רקי םדא

 סכח:דימלת .םהילע בוהאו תוירבה בהוא

 ברה ,ויבא .םינבר תחפשמל רצנו ליכשמו

 םינברה דחא היה ,קסירטמ רזאלג ישוהי

 .היסורב םימסרופמה

 תובישיב דמל .תישילשה הילעה שיא

 לביקו "סייח-צֿפח,,ה לצא ןידארו הקדובולס

 אֹל ותרותמ לבא ,ריעצ ליגב הארוה-רתיה

 -ובלש לדתשהו תכל-עינצה אלא םודרק השע

 .ותוימינפ תא וריתסי ותוינוציחו רופאה וש

 חוכ-לעב ,ילאנימונפ ןורכז ףירח חומ ול היה

 ךומלתו הכלה-ירבדבו רשי:לכשו הרבסה

 הרות ציברה .םינברה ילודג םע ךדדומתה

 הטושפ הפשב ריבסה וירועיש תאו םיברב

 .תנבומו

 ךרד התיה רסומבו הרותב וכרדש םשכו

 .הדובעבו אראה ןיינבב וכרד התיה ךכ ,ןואגה

 דבעש ריכש-לעופ ,יראטלורפ היה וימי לכ

 םירכוז ביבא-:לת יקיתו .השק תיזיפ הדובע

 לא םיהמ ליבומ היה רשא אולחה תא יאדו

 לכ .ףיטפיזיסומע םילמג יברגומ תוביבס

 -בס ,םינרגת -- סינומהה סע יחו דבע וימי

 -תיב ףוס ישנאל היה המודו םינולגעו ,םיל

 וה -- דומלתב רפוסמש יפכ רשא ינש

 םאשמ ןמובו םילבסכו םינרגתכ םישבלתמ

 תויולתה תווצמו תוכלה םישדחמ ויה םנתמו

 ותדובע ןמזב ןכ השוע היה לאיחי םג .אראב

 אוהש עדי בורקמ וריכהל הכזש ימו השקה

 םיניינעב ,אראה תוכלהב ,הרות יניינעב שדיח

 רכזי .הרבה תולאשבו ורבחל סדא ןיבש

 .הרקוהבו הבהאב דימת
 דחא .י

 ,סרימורק יליל .תבכוה תנחת י"ע ףרוח םויב

 ההמש ,הקורוס הכרב ,דיב גלש רודכ םע

 ,סרימווק םהרבא ,(לאושיב וטֿפנ) ןמרביוז

 אריֿפש ,שיילפ ,(לארשי) קינרוקש לבייפ

 .יחאו ('תוברת,, ס'"יב להנמ)
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 דע םייקה חסונה תא יתעצחה וז הרכזאב .יתיבב הכרענ וז הנושאר הרכזא .האושב ופסינש

 םידוהי ןיינמ זא ונפסא ישוקב .שידק תרימאו רוביצב ביועמ תליפת רמולכ ,םויה

 וז הרטמל

 לש שאריתבשויכ יתרחבנ ינאו דעו רחבנ .םידסח-תולימג תפוק ונדסי ךכירחא

 םירבחל הרזעו םיקקזנל תואוולה הקינעה .ילצא התיהש םידסחה-תולימג תפוק .ןוגראה

 .םקחד תעשב

 תא ונשכר .בחרתהו לדג ןוגראהו ריעה ינבמ םיבר ץראל ועיגה הלא םינשב

 .ריעה לש "רוכזי רפס, איצוהל ונשגינו "'ץשייזור תיב, ןודעומה

 הב רקבל יחוכב דוע ןיא וישכע .ונלש הפיה ןודעומב תרקבמ יתייה םינשה לכ

 ןפואו ןוגראה תולועפ לע טרופמ עדימ תלבקמ ינא ךא ,ףפורה יתואירב בצמ ללגב
 ףא יתלחמ תעשבו םיפוכת םינמזל יתיבב םירקבמ ריעה יאצוימ םירבח .ותוחתפתה

 רקיעב .הבר תוליעפ חיכומ ןוגראהש ,עומשל החמש ינא .םילוחה-תיבב ילצא ורקיב

 ימוחת לכב םיליעפ םה יכו ץראה ייחב ובלתשה ונריע ינבש ,הדבועהמ החמש ינא

 ,ונתנידמב םייחה



 יתדלומ תרייעב

 ילאמש רזעילא

 תדלי ףרה ילב התנית הכ -- ..התיבה בושל הצור ינא ,םינטק ךכ לכ םימש ןאכ,

 ךכ לכ םימש ןאכ .ןילופב הרייעב רוקיבל המא םע האבש ,עברא תבכ לארשייץרא

 תרייעל יתסנכנ ֹוב ןושארה עגרהמ .יתוא םג הולמ תאז תאכדמ השגרהו ...םינטק

 .הטועפה יתדלומ

 ,םיבחר עיקר ימורמב תורובגב שמשה דוע תכלהמ לארשייץראב .לולא ימי ינורחא

 תרפוע ימש -- זאכו .תופיכת םטהל תמישנ תֹא םיבישמ םדוע ץיקה-יהלש יניסמח

 ,תובוחרב שפרו ץובו .תרומרמצו ןוממש ליטמ ,ףרה ילב ףטפטמ םשגו םימוגעו םיכומנ

 ,םיחנאנו םישל .,תודבכב וב םישל םידורמו םיחוחש םישנאו

 יתילעה םיעוגעג המכב .יתודלי ןורכזב ךיתיאר תינניחו הפי המ !יתדלומ תרייע

 בושל רמוא יתרמג תע ,יבל יב חמשו טטר המכו םיקחרמב יתפש לע ךמש תא דימת

 ,ינפב תדמוע תא היוודו תרדוק -- התעו .הדירפ תונש הרשע-עבש ירחא בוש ךתוארלו

 .םיאכודמו םישאוימ ,הארמ יבוצע םישנאו תוקיר תויונח ,םמוש קוש .ינועו תועמד ןק

 ,רהנה ףאו הקורי תעבטב ךתוא םיפיקמה ,םיבחרה םירפאה ינפ לע ךופש רוצע בצע
 יב לובטל םיכומנה "רדח,ה ילתכ ךותמ ץיק-ץיק ונקמח ןילא ,"הפיהו לודגה, רהנה

 .אוה םתוימו בולע המ ,םימתהו ןבלה ונתודלי רשב תא

 ..םיטאקיפיטרס .,,,םיטאקיפיטרס

 םישרקה יראוסו ,דעומו תבש ימיב ונדנדנתה ןהילע תופנעהו תונקזה תוברעה ומלענ

 תורוחש תוינונס תורובח-תורובח .תוקוריה ויתודג תא דוע םיטשקמ םניא םיהובגהו םיברה
 .הקוחרה ןכרדל ןתאצ ינפל ונממ תודרפנ ,ינייכב ץויצב ותפש לע תוצצורתמ
 ,םיארונ םימי לע רפסמ ,שדדמהייתב יללח ךותמ ןיגוריסל עקוב ההונו רובש רפוש לוקו
 ..םימב םיגדה תא ףא דיערמו הרייעה םוחתל םיברקו םיכלוהה

 םינקז להקו -- הנקזה ימא תיב ןתפמל יתעגה םרט ,הרייעה םוחתל יתסנכנ קר

 .קושה בלב ינרצעו ינפיקה םיריעצו

 אל םאהו ?ביבאילתב תיב וא הילצרהב סדרפ רבכ ךל שיה !םכילע םולש;

 םייניעו תושמושמו תונשי לוח-תוטופק ,םיכובס םינקז -- "!?יתואו ?יתואו ?ינתרכיה

 ..םימחר תוררועמ ,תונבל הכ םיידיו .תובוצע

 !לחֹר רבק וא יברעמה לתוכה תא תיארה :דוע םילאוש םניא התע .םינמזה ונתשנ |

 ריאמ 'ר לש הירבטב גלש וא השודקה םילשוריב םימשג םידרוי םא ,םירקוח םניא

 םישוע םיצולח תורשע .חומלו בלל הסנכנ ,הרייעל לארשייץרא הברקתנ .סנהילעב

 תודשו הנויצ-סנ יסדרפ תא םתעזב םיװרמ ,הפיחבו ביבאילתב םינבלבו רמוחב

 .לאערזי קמע

 תופוכת התע םיעיגמ הנממו זכרמב הדמעוה לארשייץראו -- הקירמא החכתשנ

 .המדא-יחופתו חמק לש םידוּפל ןאכ םישענה ,םיטנופה

 עבטמב םיבוהז השימחו םירשע) !םויל טנופ רכתשמ יאנבש ,רבדה ןוכנה?

 -לתב ןנשי תויונחו ,ונ ?'םייח םש תושעל, אוה ףא לוכיה ,לשמל ,רלדנסו .(!תינלופה

 תדבועה ,יתב תא תיאר אמשו ?'"ןגו תיב,בש חייטה -- ינב רכתשמ המכו ?כיבא

 תאבה אמש :רקיעהו ?ןכתייה ?תיאר אל לאקזחי רפכבש יחא תאו ?השולשה תעבגב

 רשפאייא -- ?םיטקיפיטרס ,םיטקיפיטרס ..?ךתחתמא ךותב םיטקיפיטרס תואמ ןלאדיא

 דחי םיכורכ די-תלזאו הוקת ,םיעוגעגו רעצ .תאזה הלמה ןאכ אטובת ֹוב טטרה תא ראתל

 ילאמש רזעילא

 ידימלתמ היה ,(רליקיס) ראילומס םהרבא

 'ר ,ויבא .'צשי'זורב דלונ

 .םיבר םידימלת דימעהו הרייעב סםימכחה

 הארוהב קסע .1920-ב3 צראל הלע רזעילא

 רפסה יתב לע חקֿפמ תובר סינש שמישו

 -תמה ,םיברה וירפסב םסרפתה .םייתכלממה

 הדובעה ישנא ,םיצולחה יה תא סםירא

 ןירפס .צראב עבטה יײה תאו הרימשהו

 .הלש רבעלו צראה ףונל הביח סםיגופס

 רעוננה לע דואמ בבחתה ילאמש רזשילא

 רבד,ב םסריפש םיברה ןוירופיסל תודוה

 רזעילא .ודוסי זאמ ףתתשה וב ,"םידליל

 ותדלומ תרייעב ורוקיבמ וימושיר ןאכ רסומ

 םנמזב ומסרופש יֿפכ ,1939--1934 םינשב

 "רבד,,ב
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 ריטסה לע

 ידצל ףסכ לש טרסכ לתפתמ ריטסה רהנ

 יפב יורקה רברפה ןיבו הניב חרזממ ריעה

 רבעמ,, רומאל ,"קירב ןרעטנוא,, סידוהיה

 .הקנאינלו םשב -- סייוגה יפבו ''רשגל

 ךרד ,הנופצ תחנב וימימ תא םירזמ רהנה

 קסניפ תברקב ,טפירפה לא היסלופו ןילהוו

 .רוחשה םילו רפיינדל ןאכמו ---

 אשד ירכ םיערתשמ רהנה ירבע ינשמ

 םיטשופ ציקה ישדוחב .םינשדו םיבחרנ

 בשע תומרע םיניכמו םהישמרח סע סירצוקה

 הז הטשב הערמה .ףרוחל תחש -- שבי

 וא םיסוסהו םימ היוור המדאה יכ ,השק

 הֶז היה .אובב סיעקוש ויה וערש תורפה

 םילבח םע וצא םידידיו םינכששכ צרֿפנ ןויזח

 ..גוובב העקשש תהרפה תא איצוהל רוזעל

 -ה תא טקלל ןאכל םיאב ויה ריעה ידלי

 ,תועובשל קריו ,םיננערה ,םימותכה םיחרפ

 םיטוטאזה הויה תועובש ברע .י'"סעכעפעל,

 -טוקו אובל םיסנכנ ,םהיסנכמ תא םילישפמ

 שוק ויה קריה תא ."סעכעפעל ,ה תא םיפ

 "ןדלו םידודל םיקלחמו תוליבחב םיד

 -יתבו ידוהי תיב לכש ךכ ,םינכשלו תוד

 .תועובשה גחב קריב םילבוט ויה תסנכה

 הלוע רהנה היה ,םיגלשה רישפהב ,ביבאב

 אוה .אשדה ירכ לכ תא הסכמו ויתודג לע

 ושממ ריעב םידוהיה יתבל דע עיגמ היה

 ,םיינוציקה סיתבה תא ףיצמ ףא םימעפלו

 בחור היה זא .ךומנ חטשב םייונב ןיהש

 ישדוחב םלוא ,םירטמוליק 3--2-ל עיגמ רהנה

 .דבלב םירטמ תורשע המכל ובחר עיגה ציקח

 ריטסה לע ציק

 ("עינלאּפָאק,ה) קינלרוג לש תואצחרמל

 תועשב .תוחשל ,צהחא תועשב ,םישנא סיאב

 -לת -- רעונ קר ןאכ אוצמל רשפא רקובח

 .השפוחב םידימ

 םויב ףא רוקמ דעורו םימל סנכנ התא

 לש ותוסחב ,הייחשב תורחת הכרענ .סח צץיק

 ןושארה םוקמה תא .יקסלופאז היריעה שאר

 התיה החמשהו יקסרברג הינוס הלבק ,תונבל

 .הלודג

 לדיי

 ,קינרוקש לביײֿפ

 .דרובמילקו רומומ הקשימ

 :לאמשל ןימימ .ריטסה לע הויסב

 ,אריֿפש ןושמש ,וומומ
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 (לידבהל) תורבקהיתיבבו ץחרמה תיבב ,בולקבו הנדסב ,שרדמה-תיבבו קושב .הז לוצלצב

 .דימת וחישי םהב קר --

 הינקז לע ,הלוכ הרייעה לכ ,םלוכש ,םשורה ןאכ ךתיא ףפלמו ךלוה םויל םוימו
 י-לקמ תא ךילשהל ,טחמהו עצרמה תא חינהל ,תוױנחה תא רוגסל םינכומ ,היריעצו

 ,לארשי ץראל תכללו םוקלו דיבש הלטבה

 טאליטאל טמשנו ךלוה רהסמה .ךואמ ער הרייעב םידוהיה לש ירמוחה בצמה

 איצוהלו וליבגהל ידכ ,םוי-םוי תוער תוריזג תורזגנו תוכלוה הכאלמהילעב לעו םהידימ

 ירכיאה תא םילזוגה ,םינלופ לש תוינכרציתויונח תוחתפנ הרייעה בלב .ויפמ ומחל תא

 ,"הבונת, ןימ ,החתפנ תינרדומו הלודג תיניארקוא הבלחמו .ידוהיה ינוונחה תאמ הנוקה

 אוהו .הנוש תרצית ונממ הניכמו הביבסה ירפכמ אבומה בלחה תֹא הידיב תזכרמה

 .המודכו האובתה ,םיצעה רחסמב ןידה

 םישודיחה ,הלאה םיארונה "םישודיח,ה לע הגאדו באכב םיטיבמ הרייעה ידוהיו

 וא הנטק תושעל םדי לאל ןיאו ;הרייעה ידוהיל ןוילכו בער םהיפנכב םיאשונה

 תיבר םינשל תואולה םהל תנתונ ,הלאה םיביטרפואוקב תכמות הלשממהו ...הלודג
 ינונחה לע הליטמ איה ארונה םיסמה לטנ לכ תאו .סכממו םיסממ םתוא תררחשמו

 ..בקעיו קחצי ,םהרבא ינב םה םבורבש ,ריעזה הכאלמהילעבו

 ילב ינזאב הרסנ תאז המויא הלמ -- (תוינונראו םיסמ) "!קטַאדֹוּפ ! קטַאדֹוּפ,

 -סמ ,רוזחמ-סמ ,הסנכה-סמ .בֹרע דעו רקובמ ,הרייעב יתוהש ימי הנומש ךשמב ,ףרה

 ,לכור ,ינוונח ,םיסממ ישפוח שיא ןיא ..סמיסמיסמ ,הרטשמ סמ ,ןויקנ סמ ,םיכרד

 דרייע לכב םיסמה-תייבג לע הנוממ דחוימ שיאו .תובורא-הקנמו הכאלמ-לעב ,לעופ

 .תומלצ יפנכ הילע שרופו הרייעה לע המיאו דחפ ליפמה ,ומש רוטּוקזקא ,הרייעו

 .ךקנראו ךיסיכ תא קודבלו !הלעמל םיידי :דקפל ,ביחרב ךדימעהל אוה יאשרו

 ןה תוקיר ןכלו ףרטה רחא רותיו בוחרל בוחרמ הרייעב ץצורתי הלבח-ךאלמכ

 ןכלו .םיסמ םוקמב התחקל ,רֹוטּוקזקַאה ,אוה יאשר יכ ,הרוחסמ הרייעב תויונחה בור

 ןהיריצ לעמ וידגב ןורא תותלד תורסומ ןכלו .ונכש לצא יחא לש תבשה תרדא הרומש

 "םידרוי,ה ,םיבר הכ ,םיבר ןכלו ...שיא ותוא יניעב וסיאמהל -- וכותב ןוסכלאב תולטומו

 םואיבהו םולדלד םידבכה םיסמהש ,לומתאמ דמעמ ילעב םירחוסו םיתבדילעב ,הרייעב

 ..תעדל ימצע דוביאו םיחתפה לע הרזח ,םחליתפ דע

 רחא, -- הרמ קוחצ תבב הלאה "םידרויה, דהא יל רמא -- "ונרמרמתה הליחת,
 ונתוא האיבה שפנ ןויושו תפכיא-אל לש בצמל .םיקחוצ ונא -- התעו וניכב רחא ,ונקעצ

 שקבמו תמקונ קוחצ תבב יתיב ףס לע רוטוקזקָאה תא שגופ ינירהו תינלופה הלשממה

 ..והומכ הרמו הלוז ולו ,הרגיס ונממ

 ,ל'מרבהאו המלש ,רתלא ,הש2 םתוא .הבישילו "רדח,ל ירבח ינפ הכ םיבוצע ןכלו

 ,תוקומעו תופוכת הכ םהיתוחנאו ,םידליב םילפוטמ תובאלו םינוונחל ויח ןמִזה ךשמבש

 .םיטקיפיטרס וגישה קר ול .די תלזאו תע אלב הנקז ,ישפנו ינפוג לודלד ---
 םישולשה ליג תא ורבעיו םייתנשו הנש דועב ןה יכ ."םש,ל חתפ קר םהל חתפנ ול

 ..דעל דבא םולחהו ,דוע הוקת ןיאו -- שמחו

 ינאו ףרה ילב ףטפטמ םשגו .םילאוגמ םיטוטרמסכ םיננעו םיכומנו םינטק םיימש

 ירבחו יחא םע חנאנ ,רקה שפרב של :ילארשיייצראה ףרוחה ליעמב ףטעתמ

 ..שמשל עגעגתמו

 לומת, -- םינכומ םידגבב רחוסה ,יתוחאי-ןב יל יומוא -- "'דמלמ, ,שמשל ללפתת לא,
 ".,ךירצ ינא םימשגלו -- םיבוהז ףלאב יזדולמ םירדווס יתאבה

 ךתחונמ םוקמב התא ףא אניללפתה ,לגעמהייניח לש ונב-ןב ,והיקלח אבא ,יוה

 ..!הסנרפל םיקוקז הבערה ןילופבש םיללמואה ךיחא יכ ,םשגל לארשייץראב

 ' מ א

 הסומע הלגעב הבשיש ,הנקז היוג םע הנתנו האשנב ,קושה בלב יתאצמ התוא ףאו
 ..תוקמוצמה היפתכ לע בוטרו דבכ לאשו הטמוקמו תלדלודמ ,המוק תפופכ .תולסלסו םיקש

 ..אמא ,אמא

 ,תוששעה היניע ךותמ ץרפ תולודג תועמד םרזו -- הנתמו האשמ ןיב יב הציצה



 ,םייתניב תמ אכאו .זחפסי אלו תישירח הבבי ךותמ השחל -- "..אבא הכז ול;
 הנומש ינפל ינעידוה ,םיריעצה וידכנמ דחא לש הדומל יתלב דדיב בותכ ,רצק בתכמ
 .ןשיה תורבקה-תיבב דובכ ונכשמו ,יח לכל םייח קבש אבסש ,םינש

 דמעמ הקיזחה ,םירופ-ןשוש דע תוכוס-ברעמ ,הנש יצח קר !הרעוסהו הנקזה ימא
 התבשב ,יכבב התשע םימיכ תוליל ;םינש עבש ינפל המש התולעהב ,לארשייץראב
 יבושב םוייםוי .למרכה ילגרלש םילעופה תונוכשמ דחאב ,קרקריו ןטק ףירצב יתא
 היתאצמ ,םיליתפה תנוכמ יבג לע בר חכ למעב הנגטש תיבורכה תא ליכאל םירהצה תעל
 .תועמד תוגלוז הניעו םמושה רהל הנופה ןולחב הנעשנ תדמוע

 לע תואל ילב תרזוח התיה -- "הל'תורו הל'הרש ,הל'היח ,הל'היתב;

 ..םחניהל הנאמו -- הרקי תזורחמכ היתודכנ
 תטומש הנקז הברעכ .הגיגהל ןיבאו -- םינינו םידכנ לחק ךיתב הנארא התעו

 תיבב םוי-םוי חל דומעת ןכ ,םיריעצו םיבר םיליתשו תוראפ תפקומ ךא ,ףוג תמוקעל םיפנע

 ,תורדק ,ינוע .םירהונו םיכחגמ םינקזה הינפו ,תונולחה ךומנו גגה יוטנ תוחאהו חאה
 .תודלי-קוחצו הביבס אירב םייח ןואש ךא ,השבי םהל תפ לע השק המחלמ

 הדכנו .תשוחנו חפ תוילדמו םירותפכ רתכומו םידמ שובל ,אוה יר"תיב דחא דכנ

 לע םינוש םיטרסמ םיטרס הדונעו "ריעצהירמושה , לש תינועבצ הבינע הבונע הינש

 ינלופה רפסהיתיבב תרקכמ ,רשעה תב הל'היח תאז ,תישילשהו ...לודגה העבוכו היפתכ

 םיחצחוצמה 'ויבור ינודיכש ,ימואלה םילגרה אבצ דובכל ינלופ ריש תמלקדמו יממעה

 קבאנ ,אוה "ינומדא , דחאו ..התראפתב הלועה ,הלודגה שמשה לומ םיבכוככ םיקירבמ

 םידוהיה תנידמ וז ,הקיחרה ןַא'גיבוריב לע םיבהלנ םימואנ םאונו םישגונו םירטוש םע

 ...תיתימאה

 ". האב הסנרפ ןכיהמ ?הנקזה ימא ,הסנרפו,

 םינמזה-ןיב בש יתויה זאכ הדי לע יתוא הבישומ .בבלמ םינקז ךויח תכייחמ איהו

 ,םילשה וילע ,אבא, :קוחצ תבב תשחולו יפתכ לע הדי המש ,הכומסה ריעבש הבישיהמ

 ?,ליתושארמ רכ תחת םשו ףסכ הליל-הליל יל איבמ

 .תוכובנו תוה'ת םייניעב הב לכתסמו לאוש ינא -- "? שממ ףסכ,

 איה -- "..ףסכל ךפהנ הז ירה -- רחסמב ידי יחלשבו קושל יתאצב ,רקֹובב,
 ,"םיצצונמו םינבל ,םינלופ םיבוהזל תכפהנ ותכרב, -- בל בוטמ תקחוצו ינזא לע תשחול

 ןבאה תבצמבו רופאה טלמה ןויצ לעב ורבקב ,רמולכ ,אבאב היגיגהו הניעמ-לכ

 ,ודי לעש

 החרט, -- ןקזה תורבקה תיב שמש יל רפיס -- "לארשי-ץראמ התבישל ךומס,
 תונמדזה לכ ץימחת אל ,תורבקה תיבב איה העובק תחרואו .האנ הבצמ המיקהו הלמעו

 תועש -- לולא שדוח לכו באב העשת ,שדוח שאר ברע ,םיבורק ןיב הנותח .ורקבל

 ..הלריענ לעב תא רקַבל קוחריקוחרה תוחבקה תיבל ףרגת תובר

 תויתוא הלוכ העורזה ,הבצמה דע ינתאיבה קר .המואמ יל הרפיס אל איה ךא

 :שרח השחלו תופופצו תועבורמ

 ".ונילע ןגת םתוכז ,ויריענ ידידי םע תונכשב ל"ז ךיבא חנ ןאכ הנה;

 -- תוולשה היניע תא החֹומו יתוא תמחנמ איה ?גואדל הכירצ איה המצעל יכו

 ,םינבב לפוטמ אוהו הכומס אל הריײעב שי הלוח דחא-ןב ..הייח המו איה המ יכו

 ...! אמאל יובא -- םיבר תימותיו םימותי וראשנו התמ תחא תֹנו .לזמ ול ןיאו ונשי ינש ןבו

 עבש ןב יתויה זאכ ,הדי ךותב ידיו רהנה ינפ לעש רשגה לע דחא ברע ונלייטבו

 ,רמולכ :שרח החס -- רשגל רבעמש הנקזה הדודה תא רקבל תבשב התא ךלהמ יננהו

 םילעהל הצרר איח ןיא תמאה תא ךא .לארשייץרא תא הבזע לע תרעטצמ איהש רמול ןיא

 אלמ קיקש ..יתֹא התולעהל הצרא םא ,תינש המש תולעל איה הנמוזמו הנכומ :ינממ

 לש וירבח לכ .םיתמ םישנאהו .לודג שוכר ,הרייעל הבושב התא האיבה ץראה רפעמ

 .םניא .דמלמ םייח ברו ארוקילעב המלש בר ,טחוש השמ בר .םמלועל וכלה ה"ע אבא

 ..םולכ אלו ונמיה הל רייתשנ אלו רקיה רפעה תא הקליח אעמקיאעמקו .תמא ןייד ךורב

 -ץראב זא ויה םיטעמ םידוהי יכ ,םידוהי ןיב תומל הנוצרש ,הרמא םש התויהב

 םג םשל םיעסונ יאדוובו ,ונ .םשל רבכ הרבעש טעמכ הרייעה לכ ירה -- התעו ,לארשי

 | ) תומש

 .ריטסה לע קינלרוג לש תואצחרמה

 םע ריעה תא רבחמה) צעה רשג לעמ

 -אבורקא ןרוק השימ גיצמ ('קירב ןרעטנוא;)

 לש הבוגמ םימל רשגהמ צפוק אוה .הקיט

 ,הָז זענ השעמ הארמלו םירטמ תורשע המכ

 -לי ךדוחייב ,םיבשו םירבוע סיהותו םידמוע

 ופוג ללגב ,ןרוק השימ תא םיצירעמה ,םיד

 .זעונ יאטרופס ותויה ללגבו ףוזשהו הפיה

 אבש ,שאלפ בקעי .האב הריס סג הנהו

 ,הנליווב וידומילמ (לקינקה) ציקה תשפוחל

 הטושפ הריס הנליפוטב ןכש רכיאמ לביק

 -ומלמ איקה תשפוחל אבש ,ורבח תא ןימזהו

 ,םיטושמב םירתוח םהינשו ,השראווב ויד

 ןויכב סימדקתמו תונומא יתלב םיידיב

 .לזורבה רשגל

 -ומילב וכישמה רעונה ינבמ דואמ סיטעמ

 תויסאנמיגל ועיגהש ויה .ריעל אוחמ םסהיד

 היסאנמיגה -- לבוקב :תובורקה םירעב

 קצולב וא ,ךילרא לש היסאנמגיהו "תוברת,

 ךורכ היה רבדה .תיתכלממה היסאנמיגב

 דומעל ולכי אל סירוההש ,תובורמ תואצוהב

 ,םיבר םירשכומ סםירענו תורענ ,ךכו .ןהב

 ולכי אל -- םדקתהלו דומלל דואמ ופאשש

 םידדוב .הריעה לש רצה לגעמהמ תאצל

 -ודג הרות תומוקמל עיגהל וחילצה רתויב

 .השראול וא הנליוול ,סיל

 רחאל ,ריטסה לע ושגפנו איקה עיגהשכ

 היוח תאז התיה ,רכנב תכשוממ הפוקת

 ריטסה ינפ לע הריסב קילחהל תדחוימ

 -יטש םיכשמתמ רהנה ירבע ינשמשכ ,לוחכה

 .תוצייצמ םירופצ ךילעמו םיקורי סיח

 -יב) קנע תוריס תואול תלוכי םימעפל

 (היסלופ ירכיא) "סםיקושילופ,ש (סעקאד

 -לו ,קצולל ןוויכב םרטה דגנ ןתוא סיררוג

 יפ לע .קסניֿפל ןוויכב םרזה סע -- ךפיה

 תוריס ויה הלא .וזל וז תורושק ןה ויה םור

 ,רהנה תפש לע םיכלהמ ויהש סישנאש ,קנע

 .םפוגל םירושק ויהש סילבחב וררג-וכשמ

 חמק-יקש ,םינבל תונועט ויה תוריסה

 סיבר תועובש ורבע יאדווב .תורחא תורוחסו

 .(ךדיאמ קסניּפו דחמ קצול) םדעיל ועיגהש דע

 ,"םיקושילופ,ה תא תוארל היה ןיינעמ

 -ולק םילדנס ,"סעלעטסאפ,, םהילגרל ולענש

 ,םיילענ םוקמב ,הברע יצע תפילקמ םיע
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 םתכאלמ תא םישוע ,רצ סחל לע סייח ויהו

 .הלילו םמוי

 ייׂשש םויב דחוימבו ,צ"החא םח םויב

 אובל הרייעה ישנא םיברמ ויה ,תבש ברע

 ויהְו תואצחרמב ולבטש ויה .רהנה לא

 ןנוח תא רכוז ינא .הייחשב סםחוכ וארהש

 טגייל ,יוא;,; : ותייחשמ םילעפתמ ויהש ,זומ

 .."רעטפאלק רע
 לא .בר להק המוה רהנה היה תבשב

 קחרה היהש ,לזרבה רשג ,ינשה רשגה

 םילויט יבבוח קר םיעיגמ ויה ,ריִעל אוחמ
 ,דבלב תבכרל דעוימה רשג הז היה .םיטעמ

 .בויק--השראו לזרבה תליסמ הרבע ןאכ יכ

 אֹל ףאו תולגעל רבעמל שמיש אל הז רשג

 .םישנאל

 ןפואב והאומ תא רהנה הניש ףרוחב

 םירענו חרק ולוכ הסכתנ אוה -- ינוציק

 םירכיאה ןויה ריעל צוחמ .וילע וקילחה

 קקדזהל ילב ,םהיתולגעב חרקה לע םירבוע

 .קוחרה רשגל

 -עמ ויה ,םידוהי-אל בור-יפ-לע ,םיגיידה

 ןיבו איקב ןיב ,םיגד ללש רהנה ןמ םיל

 ...תבׂש דובכל קושל ואבוה הלא םיגד .ףרוחב

 -יבעמו םילודג חרק-ישוג םיבצוח ויה ןכ

 ,המדאב רופח ,דחוימ ףתרמל םתוא םיר

 םתוא םינימטמו ,לודגה תסנכה-תיב די-לע
 קקדס אלש ,האופרל -- ציקל תרמשמל

 ...ח"וח םילוח ליבשב ,ךכל

 .ר .א

 ,(לוהנזיֿפ יסוי : ריטסה תֿפש לע רעונ תצובק

 ,(ץלוהניֿפ) ןמרביל לטיג ,ראילוטס הינוס

 ,טיֿפוק .ר ,יקסבשרובז לאומש ,סוק הילדג

 ,1933 טסוגואב םלוצ .אריֿפש ןושרג
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 םג ,םגו .יאדו לארשייץרא איה תידוחי ץרא התע ..ארית אל בושו ..תורחא תורייעמ

 הטורפל הטורפ הפסואב ,הל שי "רורצ , יכ ,הלילח ,הקוקז איה ןיא ךרדה תואצוהל

 ..תאז הרטמל -- הרייעל הבש וב םויחמ

 םירוחש םיננעו הבשנ הרירק חור .ונישחהו בוטרה רשגה הקעמב םינעשנ ֹונדמע

 יטבמ תא יתרדחה ינאו .בלב היהנ ליטמ ,םוגע ןנרב ומרז רהנב םימהו .םימשב וטש

 הליחנה הכ ,הליחנה רשא םיוקה תא םהב יתשפיחו הנקזה ימא לש םיטמוקמה הינפב

 םגו ..םידודנ רציו תימצע תושרב הדימע ,תרעוס תונשקע :היצלה יאצוי הינבל

 ...לארשי-ץראל רבעמ

 תועובשל קרי
 םישמ ילבמ .םימ תמא ינפ לע יוטנה ןטק ץע רשג לע יתרבע -- תובא-רבקמ יבושב

 תופצפצו תופנעו תונקז תיברע .וביבס יתרקסו רשגה ישרק ינפ לע עגר יתבכעתנ

 םיעבונ תונייעמ-תונייעמו .הפישחו אמג ,ףוס הנק תושיחיתושיחו .םילע תובוהצו תופוקז

 תוצונו ,םימה ינפ לע זוואיינבו .ביהזמ לוחו תיפיסכמ תועוב םילעמ ,םשו הפ לחנב

 ..םשו הפ תורוזפ תוטומש

 המת .קוחצב ץרפ יחאו שרח יתרמא -- "תועובשל קרי םיפט'וק ונייה הזה לחנב;

 םימי ינש !!חכשיהל הלאכ םירבד םילולע יכו -- ..לוכיבכ ,בוטה ינורכז לע איה
 וניסנכמשכ {לחנל ביבסמש תאזה תינעבוטה הציבב םיססוב ונייה גחה ינפלש םימימת

 םיננערה םילעה תֹא ףרה ילב םיצצקמ וננהו ,ונידיב ונירלואו הלעמל םילשפומ

 ,קוחצ המכ ..םדוסיב םימדמדאו םתיעצמאב םיבהבהצ ,םהישארב םיקוריה ,םינחירהו
 !הזה ריצקה תא וויל תיתודלי-הבושמו רמז

 ףודרהל ,תפקרל הבהא יתקני תאז הפישחו הלא תוברע ,הז לחנמ ,ןאכמ אל םאהו
 "רוטוח ,בש "םיצקש,,ה םידרוי ויה ,םרה רהה לעמ ,ילוממ םשמו ...? תואבה יתונשבש תיזלו

 ,םינבא רטמ ונילע םיריטממו םהיבלכ תֹא ונב םיסשמ ,וילע אשנתהש דדובה (הווח)

 ,ןקזה םייח 'ר דימת ונילא אצוי היה רשגה לש ינשה רבעמו ...לובינו יאנג תואירקו תוללק
 הרגתנ אלש ,רסומ ונל עימשמו ,הבסוכ חיר הציפמהו תנמושמה ותיזחב ,דבה-תיב לעב
 ..נל אל ץראב ,ונחנא תולגב ןכ לע יכ ,םייוגב

 דחאמו -- שידייב ןאוס תולוק-לילב ינזואל םואתפ עיגה -- "!התיבה !התיבח;

 םיעבוכ ..םישדק-ןאצ ,היבוברעב םירענו םידלי תורשע וצרפ לחנל םיכומסה םיתבה

 ךשוממ טבמ יתיהשה .םירוויחיםירוויח םינפו תואפ תמיתח ,תולשלושמ םייברג ,םיטומש

 ,"םילוח-רוקיב , והז ,ןכ .ויתרכהו -- ינורכז חוכ תא יתצמיא ,תוברע ףקומה תיבה לע

 בוזעו םמוש .יתודלי תונש לכ ךשמב ,הרייעב ירוביצ םילוח-תיבל שמיש רשא תיבה

 םיינע םילוחל ללמוא טלקמ-תיב .תושמש רסחו דיסו חיט לוטנ ,דימת דמוע היה

 ,הנורחא הנחת ,םידליה ,ונחנא וניאר ןאכ .אפרמ-יכושחל הסחמ ,שמשמ היח םיינורכ
 -.ךוֿמסה תורבקה-תיבל ןרדב

 -- לדירפ יחא רמוא -- הרות-דומלתל והוניקתהו בוזעהו ןשיה תיבל קדב ושע התעו

 .הרייעב ,ןורחאה ילואו ,דיחיה "רדח,ה

 יי"רדח ,ב רוקיב
 ירבעה רמאמב רכזנ ינא -- הרות אצת םהמש ,םיינע ינבב ורהזיה ."הרות-דומלת,
 ךמלמ ,ביילישריה בר רזוח היה הבש ,הלודגה תשוחנה תספוק לע בותכ היהש

 תונוש תונומתמ תונומתו ..םיגחו תותבש יברעב הרייעה יתב ינפ לע ,הרותה-דומלת :

 םתכלב ,רעוסו לודג רדע םארא הנה .הזה ךוניחה-תיב ידימלת ייחמ ,יחימב תורוענו תורזוח
 הנהו ..!"תוממ ליצת הקדצ , :תולוק ילוקב םיעוג םהו הרייעב הבושח תמיתיול ינפל
 ונבר השמ לש אלוליהל תורנ וב ףוסאל -- םדיב ץעיזגראו תוגוז-תוגוז םיכלהמ םה
 םהיתונתכ ,הרייעה יתב ינפ לע םירופב ורבעי הנהו .הכרבליורכז "קידצ , וא ה"ע

 תליגמ ,ו "?ףסויתריכמ, תֹא םיגיצמ םהו םהינפ לע ריינ תוכסמ ,םהידגב לע תונבלה
 ..תודחא תשוחנ תוטלרפ ריחמב "רתסא

 יחא תֹא לאוש ינא -- ??הרותידומלתב חיגשמו דמלמ רותב התע שמשמ ימו,

 .םהידיב תולסלס וא דב-יטוקליו רשגה ינפ לע ינפל םירבועה םידליב בל תמושתב לכתסמו



 םא ֹוהריכא ריכאה .ינעיתפהל אוה הצֹור .הזה דוסה תא יל תולגל הטונ יחא ןיא .אל

 תונחלושו םיממושו םילודג םירדח :וכותל םירסו הרות-דומלתל םיברקתמ ונאו ...אל

 ,ףסונ טורשו רוחש ץע חול קר .םינש שמחו םירשע ינפל זאכ .םיכֹורא םילספסו

 ..ארונו זעונ שודיה
 יבר ,דמלמ הנוי יבר :העתפה תמאב ,יליבשב םיימינפה וירדחמ דחאב העתפהו

 ..!תובר הכ םינש ךשמב הרות ינדמלש .,ינעהו ןכסמה

 שי! הנש דר יבר ,םכילע טםולש,

 "!לארשייץראמ ידוהי ,םולשה םכילע,

 ,ינריפה .הני יבר .,ןב

 רשא תא רוכזתה .הלקנ לע חכשנ וניא , -- קחוצו רמוא אוה -- "ךתומכש ץקש,

 -- יארה-תורצק ויניעמ תחאב ילא ץרוקו לאוש אוה -- ??םימיה דחאב יל תללוע

 :יחאל רמוא אוה -- "הפי:הפי ינורכזב רומש רבדה דֹוע .תייה הכלהכ רוחב ,והיוה,

 ףיסומ אוה -- "?..תוכהל דוע ונייה םיאשר םהה םימיב ירה ,ידי םצוע תא ויתעדוה םעפ,

 איצוהו התיבה ךלה -- הז רוחב השע המ .םיתשו תחא ול יתרטס ,רוציקב, -- .גולגלב

 "..תוחפ אֹל ןלציל אנמחר ותקרפמ תא יתרבשש ,לוק

 ,יתקרפמ תא רבש יברה -- זא ימאל יתחס ךכ, :קוחצב ץרופו ארוק ינא -- * ןכ .ןכ,

 ?..רבא יתזזה אלו הטימב יתבכש םימי השולשו

 תטשפתמ הבחר קוחציתבו ףיסומ אוה -- "אוה םירעמש .,ןיבה ל,ז םכיבא קר,

 ןיבה אוה ..רדחל וחלשו הנהכו הנהכ ֹול ףיסוה יעיברה םויבו, -- םייליצאה וינפ לע

 -- "יחורל יאדו התע ןיבת התא ףאו ...וירוענב דמלמ היה אוה ףא יכ ,ה"ע םכיבא ,יחורל

 יץראב ..התא הרומ ןה -- ועבוכב קבדש דיסה תא ותטופק לוורשב החומו רמוא אוה

 טֹוש דליל ..וכרד יפ לע רענל ךונח .תוכמ ילב רשפא יא .הרומ ךא ,םנמא לארשי

 יניא, -- יפתכ לע טבוחו לאוש אוה -- "?הכמ ךניא ,המ התאו .לקמ -- רענלו

 "..תוכהל ךירצ ...ןימאמ

 ךשמב טעמכ ֹוב לח אל רכינ יונישו .בוש ותוארל יתחמש המכ !דמלמ הנוי יבר

 םיפיסומה ,םיינבצעה םייניעה ידונדנו ..חצמיבחרו ןקז-ךורא ,המוק-ןטק .הנשה םירשע

 ,ךיפמ יתדמל הברה ..ןדחפו תומולח-לעב ,ביבחו ןטק דלי לש תשרא םירוויחה ןינפל

 עוקתבש דקונהו העורה ,סומעל הבהא .םימחרו םיעוגעגב ךרכזא דימתו ,הנוי 'ר

 ,תירבדמה

 ךדימ ,הלא לכ יל ואב ךממ -- םידיסח ירופיסו שרדמו הדגאל תישפנ הכישמ

 -- םינמזה-ןיב ףאו םידעומבו תותבשב ,עובשה תומיב .תוילגרמ קיפמה ךיפמ ,הבחרה

 תוגרועהו תוהמכה וניתֹושפנ תֹא הנהמ ,תאז הבוט תרגודכ ,ןביבס ונתסנכ דימת

 | ..בלה תא ךשומ שרדמו האנ םגתפ ,הפי הדגאב

 המ התעו -- םידומילל ךימת ונב זרומ תייה -- !הבורמ הכאלמחו רצק םויה
 הלא םירבד לע התע רזוח ינא ףא ןה !יבר הנוי 'ר ,םיקומעה ךירבד תא ןיבא ןבה

 רצק םויה :לארשי ידלי ,יוה ,יוה, :ינא ידימלת ינזאב -- העשיהעש ,םוייםוי שממ

 | ,7! הבורמ ,הבורמ הכאלמהו

 ,תונטקה תודליה יתשו .ולסב תפ ןיאו .הנֹוי בר אוה דורמ ינע -- התע ןכ זאנו

 תוצרוקו רדחבש ץעה דוגרפ ירוחאמ תודמוע ויהש ,וללה תולסלוסמה תודליה יתש

 ףסכו ...הנותח ידגבו הינודנל תוקוקזו ןקרפל ועיגה רבכ ןה -- ונקיחצהל ידכ ןהיניעב

 .לארשי-ץראל וליפא ןחלשל דבעידב םיכסמ הנוי בר םא היהו ...ןיא

 ילא רמוא אוה -- "תובער םידמלמיתושנ אלו תועבש תורכיא הנייחת ,אברדא,

 ..ןְבֹושי אל היאבילכ יכ ,וכרד לע ןטשל ול תדמוע "תורדתסה,ה ךא -- קוחצב

 םימחלנ ונא ןיא, -- וירבד תא רתוסו רגת ארוק ינא -- !"הנוי יבר ,םולשו סח.
 -סהב םה םירבח יתדה "יחרזמה לעופה, ישנא .הלילח ,תדה לע םיריבעמ ונא ןיאו תדב

 תבש תרימשב םירהזנו םויב םימעפ שולש םיללפתמה תורדתסהב םירבחה םיברו תורדת

 וי ?,.,םירוסא תולכאמו

 אוה ןיא לארשיי-ץראל הילעל ןחה .רמוא אוה -- "ברעהו םכשה וינזאב ועימשה ךכ,
 הטורפו -- גח ימי ינש רחאו תבש רחמ !ןאכ ֹונל שי המ יכו ,הברדא .הלילח ,דגנתמ

 ףליקיס םהרבא 'ר
 תא יתמייסשכ .ותנקז תעל ותוא יתרכה

 ברה לצא ההובגה התיכב הבישיב םידומילה

 לש תויורשפא דוע ויה אלו ,צ"ז המלש 'ר

 אילמה ,ריעב רתוי תמדקתמ הגרדב דומיל

 -לתכ ינלבקל םהרבא 'ר ינפל רפפ והילא 'ר

 .דיחי דימ

 סהרבא 'ר שידקה תונורחאה וייח תונשב

 .ארמג רקיעבו הרות דומילל ונֵמִּז לכ תא

 -תיב לא ךלוהו רחשה תולע ינפל סק היה

 לע הכימש ףוטע אוהשכ ,ףרוחב -- שרדמה

 סנפ ודיב ,וילגרל םידבכ םייפגמ ,וראווצ

 םיילגרה תחת סםיקרוח רופכהו גלשה --- ןשי

 .םדאמ קיר בוחרהו

 ,לודגה רונתה י"ע בשוי היה שרדמה-תיבב

 תכסמ דמולו ,םילודג אצע ירטב קסומה

 תליפת רחא .דועו "םירדנ,, תכסמ ,'"תבש.

 קמעתהל גהונ היה ,ןושארה ןינמב ,רקובה

 ."לארשיל קח, שמוחבש 'י'םייחה רוא ,, ירבדב

 הצר אל ,דומיל-רכש ול םלשל וניצרשכ
 ..יל רבח אוה ,דימלת וניא אוה ; ןעט .לבקל

 רפסמ םיעגרל ותנשמ קיספמ היה םימעפל

 -אראבש השנמו רזעילא וינב לע רפסמ היהו

 ,הוואג לש המינב רביד רזעילא לע .לארשי

 סג התוולתנ וירבדל .אולחו רפוס ותויה לע

 םיצולחה לכ ךרדכ ,וינבש לע ,רעצ לש המינג

 יל הארהש רכוז ינא .תווצמ םירמוש םניא

 -יס םיספדומ ובו לארשי-אראמ ןותיע יעטק

 ןותיעה הז היהש ינמוד .רזעילא לש ןוירופ

 רב ר

 ותשא לע רבדמ היה תדחוימ חכרעהב

 הנוק התיה .םהינש לש תסנרפמה התיהש

 תרכומו האמח ,םיציב ,תולוגנרת קושב

 .תיב-תורקעל

 םהינבמ םילבקמ ויה םעפב םעפ ידמ

 לש היחור םע דחיש ,ףסכ ימוכס אראב

 לש טקשהו עונצה םמויקל וקיֿפסה ,ותשא

 ,םידכנל תועונצ תונתמל ףאו םישישקה ינש

 ,לדניש תבהו ראילומס לדירֿפ ןבה ידלי

 .רפט השמ 'רל האושנה

 ינֿפל רובעל ותוא םישקבמ ויה םיתיעל

 ולוק היה ,וליג ףא לע .הליֿפת לעבכ הביתה

 הלמ לכ המעטהב אטבמ היה .יבבלו קומע

 -ה שוריֿפ תא עדויש ימכ ,הליֿפתבש הלמו

 ושרה רשאכ ,סעוכ היה תאֵז תמועל .םילמ

 עדוי וניאש "ארא-סע; דומעה לא תשגל

 ןיבמ וניא ךא ,קזח ולוק סנמאש ,י'ירבע,

 .הליפתבש הנווכה תא סרסמו םילמה שוריפ

 ,"אראה:סע;ו "רוב,ה תא בהא אל אוה

 ובשחנ אל -- הרות טעמ ועדי אלש םישנא

 .ויניעב

 סע ויחוכיו לע יל רפסמ היה םימעפל

 תיבה דמע ותמדא לעש ,לכיימש ינמרגה ונכש

 וײח תונשב ותשא םע ררוגתה וב ,ןטנטקה

 .תונורחאה

 היהו תילגנואה תדל ךייש היה לכיימש

 חחושל בהא .שדוקה יבתכב יקבו ליכשמ

 היה סהרבא 'ר .ירצונה ושי לע חכוותהלו

 זמרו ויתוחכוהו ויתונעס תא לטבמו רתוס
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 תוציקעב "םאיבנ; לש יתימאה ואצומ לע

 .תונונש

 םוכס םהרבא 'ר לש וסיכמ בנגנ תחא םעפ

 דמלו בשיש העש -- יטולז 20 ,ינמוד ,לש

 ,"םיחרואה,; דחאש הארנ .שרדמה תיבב

 ויהו תובדנ אבקל ריעל אובל םיגהונ ויהש

 -יכל די חלש ,שרדמה-תיב ילספס לע םינשי

 .םהרבא 'ר לש וס

 לודג םוכס הז היה ןכש ,רעצ ול סרג רבדה

 םיינע םישנא לצא רקיעבו סהה סימיב ידמל

 -ה תא םהיניב ופסא וידידימ המכ .והומכ

 .לבקל בריס ךא -- ול תתל וצרו םוכס

 ןיבורח בקב ,טעומבש טעומב קפתסה

 םיתיעלו ארמג ףד -- ותאנה רקיע .שממ

 .ןילוח תחיש

 -השעמ רעד; ול וארק ריעצ ליגבש יתעמש

 םינשב .תוישעמ רפסל ותיטנ םוש לע "רעגַאז

 ,אב יכ ,רליקיס םשב ול ואוק תונורחאה

 ,"צשי'זורל ןופצמש תנוטנטקה הריועמ ,הארנכ

 ותחפשמ םש .םינש רפסמ םש ההש ילוא וא

 .ראילומס -- היה

 תא ךישמהל השראוול עוסנל יתטלחהשכ

 ךגנ רבד רמא אל ךא דאמ רעטצה ,ידומיל

 .וז תינכת

 אובל יל היה השק ,ץיקה תשֿפוחל יאובב

 -חגה ירמוש ,מ היה .ורעצב ותוארלו וילא

 ילבהמו השעמה ייחמ קחרתמו קוחר ,"תל

 ;תוינחורל ,ארמגל ןותנ ולוכ -- הזה םלועה

 ,ןוכנ שוריפ תולדל רשואמו טטחמ ,קמעתמ

 .םישודקו םינשי םירֿפסב שדח ןויער

 -וציחה תומכחה לכ לע המ:-לוטיבב רביד

 אלש אלא ,ןמזה חורל ןיבה תאֹז לכבו תוינ

 . ריעצה רודה תוקחרתה םע םילשהל היה לוכי

 .תורוז לש תשרומה ןמ תוקתניההו רוקמהמ

 ילאימחר רנבא
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 .המדא תדובע עדוי אוה ףא -- ?המדא תדובעו .תבש ןיאו לוח ןיא .הטרפל ןיא

 םירפכהו םיסורה ידימ ןילהֹוו תא םירטסואה ושבכ רשאכ ,המחלמה ימיב : רוכזת ןה

 רכיא ,רכיאל היהו רפכל ותחפשמ םע אוה אצי -- םהיבשותמ ונקורתנ םיניארקואה

 יחופת תֹא איצוהו רקע .םחריבב תונרגב םירכיאה וריאשהש האובתה תא שד ...שממ
 ...םיקסרפאו םיפיזש ,םיסגאו םיחופת :ץעה תוריפ תא ףסאו ,וללה וערזש המדאה

 ,תוקומע חנאנו תכשוממ הקיתש רחא רמוג אוה -- "..טקיפיטרס גישה קר ול,
 גישהל לוכי תייה ול םיטקיפיטרס ינש -- המחנלו ,הרופצל :םיינשל קוקז ןה ינאל

 ".,ףתומכש רוחב .,יליבשב
 ..דמלמ הנוי בר ,רקיה יבר לש וקחודב ול דומעל ידכ םיטקיפיטרס ינש קר

 ףלוו שריה ידוד
 תאז האירקב ".!שדוקה ץראב לארשי ידלי תא ךנחמה ,שיא גהונ ךכ ,ואר אניואר;

 .ןובס-ףצק םייוור ינפו יחא תיבבש יארירבש לומ יתבשב ,ףלוי-שריה ןקזה ידוד ינשגפ

 ,תכשוממ הטיבצ ינוא תא טבצו החנאב ףיסוה -- "םיכחמ לארשי ץראד אריווא,

 ..םינש שמחו םירשע ינפל יב וגהנמכ

 -- םויא ךרד הבעה והטמ תֹא ומירהב ,ותוחא ,ימאל הנפ -- "?יתרמא ינאוז

 ".ןקז תמיתחו תואפ .עבוכ :רמשנ ונדוע ידוהיה ףוצרפה ,םש תוחפל ,םשש.;

 ,ול יתינע -- *! ףלוו-שריה ידוד ,םכילע םולש,

 יל עקתו גולגל ךרד חקיפהו ןקזה ףלוו שריה ידוד יל הנע -- *!םכינב לעו םכילע,

 ,ךילע יבלב יל אניט ,םצעב .הרות ודמלמ התאש רודל יוא, -- תטמוקמו הריעש די
 ץראל ץוחב רדה לכ :ךתוכזל ורזגו ינומידקה ל"ז ונימכחש אלא .יתללפתה הזל אל

 ."המצעבו הדובכב הניכשה ,םיהלא ךל שי ירה ,התא אקוד -- התאו .םיהלא ול ןיא וליאכ

 ויניע .התהכ אל וחורו ונממ סנ אל ֹוחיל ךא ,ףלוו-שריה ידוד לע וצפק הבישו הנקז

 יתוחאו יחא תונב תא ףרה ילב תוטבוצ ויתועבצא .גולגלו םייח תואלמ תורוחשה

 שרדמ "תוכיתח,ו ,ל"זח ירמאמ .תוחידבו םימגתפ .,רבגתמה ןיעמכ ןיפו .ןילע תורצה

 םימי רונת-םונהיג לש ושיאב ףרשנ .תובר םינש ךשמב היה םותחנ ."בקעי ןיע,ו
 .םלועמו זאמ וב הננק "תוריעז תויתוא,ל הקומע היטנ ךא ,תולילו

 .ינודאל שדוק ןלוכו (הכאלמו קסע ינינע) "דיריה תא בזע ,הנקז תעל ,התעו

 הכורא הטוּפק שבול אוה לוחה תומיב ףאו ,שרדמה'תיבב הלבמ אוה ומוי בור תא
 -- הפיו ךורא ןקז םירוטעה וינפל םיושמה ,קירבמ הפיטקיעבוכ שבוחו היקנו
 ..ןירוא-רב לש תשרא

 ףלו:-שריה ידוד הכוב -- ?םיברה וניתונוועב ,ןילהֹווב שרדמהייתב ונקורתנו ומשנ
 רמא .,יוה לוסלס-תולוקו ישמ-יכרבאו 'םידימתמ, ןיא ,תולבא םהיכרדו, -- הרמ ינזאב

 .ותמו וגוסנ ,וקספ םינלטבה תרשע ףאו ."םהיתונולח ךותמ דוע םיעקוב םניא -- ייבא

 ,"בקעי-ןיעג תרבח לע םלוחו "תוינשמ-תרבח,ו "םילהתיתרבח, תא היחמה אוה אוהו
 ..ןרבעש םיבוטה םימיבכ

 .ויניעמ תחאב ץרוקו ינלאש אוה -- 7? שרדמ יתב םנשי ,םכלצא ,םשו;
 "דוד .,יאדו;

 קוזיחל הפצרב והטמב שקונו לאוש אוה -- "?םהב םידמולו םיללפתמו ,ונ,

 ימאל הנופ איה -- ,"ונ .םנשיו םנשי -- תמאה לכ תא ,תמאה תא יל רומא, -- ותלאש
 "4? םייוג םלוכש תרמאו םשמ תבש תאו, -- והטמ תמרהב הנקזה

 םידכנהו -- הקימסמו אמא תקדטצמ -- "..אמתסמ םידוהי רבכ המש ואב התע?

 ,םלוכ םיקחוצ םיברה

 וב עגרחמ יל עודי תאז החנא לש המעטו .הקומע החנא חנאנ ףלוו-שריה ידודו
 הנשל בורק הֹז ,םולשה הילע ,הרש:היח יתדוד ,ותשא -- .יתוחא תיבל יתסנכנ

 דחי ויח הנש םישש ?רבדה לק יכו .םחנתהל ןאממ דודהו יח לכל םייח הקבשש

 ותבל רובעל הצור אוה ןיאו ..םלכנו ךד ,ודבל ראשנ ,הנקז תעל ,התעו ,םינוי גוזכ

 הדודל םינומא רומשיו ומויב םוי ידמ ותרדק תא ול תופשי ודבלו .םינפ םושב

 .הרש'היח ,הבוטה
 תכלל םקו ףלו-שריה דודה לאוש -- "??ינא יתיבב ינרקבל רוסת יתמו ,ונ;



 -- "?יתרוק לצב תבשל רוסת אלו ינולמ-תיב לע רובעתש ןכתיה, -- החנמ תליפתל
 .ןילע הביבחה הדגאה ןושלב ףיסומ אוה

 ,לק גולגלב אמא תלאוש -- ??ונדבכת המבו,

 ,םלוכ יפמ ץרופ ךשוממ קוחצו -- תודכנה תחא הנוע --- "...הצמ ירוריפב,

 וכרדל אצויו והטמב םהילע םייאמ ףלוו-שריה דודהו וגורב םלוכ תא הסהמ אמא

 :הלאה הצמה ירוריפ רשפ תא םינטקה יל ורפיס -- אצישכו .שרדמהיתיבל
 .איה ותב ירה .וילאמ ןבומ רבדהו .ותב תיבל "רדס,ל דודה ןמזוה -- חספה ינפל

 םעש ןושארה חספב בסיל הצור אוה ןיא ,ברס אוה ךא !!חספה לילב בסי ודבל יכו

 קושל ךלה .רדחב תפחרמ ,םולשה הילע ,הרשיהיח הדודה לש החור ןיידע .אוהש ימ
 תוצמ ףאו .םיקומצ-ןיי תנצנצ דימעהו קלס הנויבח ץימחה ,תלוגנרתו םיציב הנקו
 ...תוקרי ראשו ,תסורחו ול הנק

 אמשו !?איה ורשבו ומצע ןיאה !ןכתיה .ץראו םימש השיערה ,ךל ראת .תבה
 תחא .לשב אוה ךא ..?תוירבה ורמאי המ :רקיעה ?הלילח רשכ וניא אוה החספ
 .הנשי אלו -- רמא

 חמק ?תבה התשע המ .המר ךיב וייחב גהונו ףלוו-שריה דודה אוה ותעדב ףיקת

 ןםירבדה ועיגה ךכ ידכ דע ..הרות ןידל היבא תֹא הנימזהו הרייעב ברה לא הכלהו
 הפיסומ) !בֹא דוביכ תווצמ םייקל הצור איה ןה .אקווד תבה לש התבוטל קספ ברהו
 .(..הטמה לע התבש םוקממ אמא

 תנויבח המלכנו .הרמי אל ויפ תֹאְי אוה שדחה ברה לש בהלנ דיסח .חצונ דודהו

 ..ץיקה ימי לכ ךשמב ןלוכ תא לוכאל קיפסה םרטו .ודרש תוצמהו .ןייה ץימחהו ,קלסה
 !"לארשייץראב תוארתהל ,ףלוו-שריה ידוד ,םולש,

 ,םירצקו םיכורא רוקיב ימי הנומש רחא .הרייעה תא אצוי ינאו ןנוצ לולא-ברע

 ,ינתוולל אצי בירעמל החנמ ןיב

 -תיב די לעש םידדובה םיצעה .שרדמה-תיב בוחרב ויתס תגותו םיגונ םימודמד

 ידוד .חולדה ץובב םיעקושו םהמ םירשונ םיפורט םילעו ברעה חורל םיעעונתמ תסנכה
 .והזח סיכמ איצוהש הלודגהו המודאה תחפטמב ויניע תא החומו שגרנ ףלוו-שריה

 -- ימכש לע ודי תא םשו ינלאוש אוה -- !"לארשי-ץראב תוארתהל ! תרמא המ,

 .תורובגה ףס לע ינא ירה !?םינקז בשומל סנכא ,םש השעא המ יכו .עדוי םשה,
 ,תרקוע חורהו ונינבו ונינב ..תועטב ונייחש אוה ןינעה ?ךל דיגהל יתיצר המ ,רמולכ

 ."הקיר ונדיו -- ןילופו דנלסורל ונחוכו וננוא תא ונתנ םינשב תואמ

 המו !וילע היהי המו .שדח תסנכ תיב ונומיקה הנה ..תחפ יפ ירבע דע ונעגה,
 ימו ,הינמרג הנהו .םויל םוימ תרבוג האנשהו -- !ללכב ןאכ ונלמעו ונייחל ךרע

 לע עיבצה -- '!הלא םישדקראצ תא הארתה !ןלציל אנמחר ?םֹוי דלי המ עדוי

 םהל ןיא ןאכ .וליצה הלא תא, -- שרדמהיתיב רצחב ואבצש םירענו םידלי הנחמ

 ".םבר תיב לש תוקונית ןעמל ושע .המוקת
 ."םיברע בירעמה,, תליפת ,תיברע ללפתהל ,שרדמה-תיבל בש יטאו דבכ םישישי דעצבו

 .המדא תדובע

 א
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 הירא-ןב לארשי
 גיצהו "שדח הלוע, ונתיבל רס 1933 תנשב

 הרומכ דבע וירבדל .קויניז לארשי םשב ומצע

 התעו יתדלומ תרייעבש ''תוברת,,} ס"היבב

 .הארוהב ךישמהל רמואו לארשי-אראל הלע

 היה אל --- קויניז החפשמ-סש אשונה שיא

 ,קויניז רב לארשי בר יכ .ינפב הצלמהל קוקז

 סםשב ונתרייעב עודי היה ,וירבד יפל ודוד

 ונינש ונדמלש ,הקשיומ ,ודוד-ןבו ."יוליע,,ה

 ראות אוה ףא אשנ ,דחא דמלמ יֿפמ הרות

 -גצהו יתכלה .הנש הרשע שולש ליגב דוע הז

 וללהו "ךוניחל זכרמה,,/ ילהנמ ינפב וית

 הרומ וב שמשל הירופלב בשומל והוחלש

 .ירפכה רפסה תיב זכרמו

 הזרחו ךומנה ךרבאה ביסכה אל ,ןכאו

 דובעל אב הירא ןב אלש ררבתנ רצק ןמובו

 אלא ,לאערשי קמעבש םידבועה ידלי ךנחמכ

 םינש רובעכ ונאב רשאכו ."יאלע-יבד הירא,

 -רפכבש יזכרמה ס"היבב ךובעל ,קמעל תוטעמ

 -אראב הרועמו שרשומ רבכ והונאצמ ,םידלי

 ידילע דבוכמ ,וידימלת לע לבוקמ ,לארשי

 -בש ולוכ םירומה רוביצ לע בוהאו סהירוה

 ונלוכ בל תא .הלועמ ךנחמכו רבחכ ,קמע

 ויכינח םע דביעש הלודגה קריה-תניג התבש

 ! תואלקח עדויו "שדח הלוע , .ס''היב ביבס

 ימ יֿפמ ! עבט בבוהו ןילופבש הריײע-דילי

 תוגורע תוגורע : אלפ ,ןכא ? הז עוצקמ דמל

 םינימה לכמ תוקרי עפש ,סלפבו םעטב

 יונ-יחרפ לש םיו המגודל ןויקנ ,םינזהו

 ומכ ,םינווגו םיעבצ ללש ,ס"היבל ביבסמ

 ...הניירקוא וא ןילופבש רפכב םייוג לש ס"יבב

 וימי לכ היה הרות:בהואו תעד-אמצ יכ

 ךמל ,םימדוקה תורודהמ דימתמ לש סוֿפיט

 ידכ ,ויתועידי רישעהו לאשו ארק ,םלתשהו

 ךותמ .וידימלת תושפנ תא ןהב רישעיש

 תבהאל אב התואלקחו לארשי צראל הבהא

 תא ךפה ןחלופל .י"לארשיל תמייקה ןרקה;

 השודקבש רבדל ,הנטקהו הלוכתה הספוקה

 ונא ףא אלא ,סידימלתה קר אלו .שממ

 ונכֿפהו תאֵז תבהלנ הבהאב ונקבדנ ,םירומה

 .ונכוניחבש הניפ-שארל צראה תלואג ןויער תא

 ,טכרמכו הרומכ םידלי-רפכל הלע הירופלבמ

 "וניח הלועפו הכרדהלו חוקיֿפל הפיחל םשמ

 .הלפעהבו הלעמב אוהו -- רנימסב תיכ

 םירמאמ בתוכ אוה ס'"היבב היישע ךותו

 םסרֿפמו הקיטקדידו הקידותמ ,ךוניח יניינעב

 ארמב השוע ; "ךוניחה דה;בו "םירוא ,,ב

 -ומה לע "הנשמ,,ה תא בבחל ידכ הדמתהבו

 העדות ,ב קסוע ,ס"היבל הרידחהלו םיר

 -תורומו םילוע/םירומ טלוקו ''תילארשי

 ,ןלכה לע בבחתמו צעימו ךירדמ ,תוליחתמ

 היה .ונל ריקי ןבה -- קופדמ דמע ובלש דע

 ונלוכ .לארשי תנידמב ךוניחה ינוב ןיב

 .תע אלל ותוקלתסה לע סילבא

 ילאמש רועילא
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 .הידליו

 ,רתסא םאה ,הינור

 ,"עטנזח יד ,, ,ןזח רתסא ,םאה .ןזח תחפשמ

 לאמשל ןימימ הנושאוה הרושב

 הרושב .לביילו הרובד
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 .דומיל-רכש םולשתמ

 ונתוא וררחשיש המיכסה אלו ,"תוברת, רפסיתיבל ,תונב שש ,ונתוא החלש אמא

 יא

 .ונל תרמוא התיה -- ?"םימותי לאכ םימחר ישגרב םכילא

 וסחייתיש הצור אל ינא , .םרומ שארב דימת תכללו םיאג תויהל ונתוא הכניח אמא

 יי 8

 .הרומ לצא תונובשח:-תלהנה דומלל ול רשפאל ידכ היפמ םחל הכסח

 קירל ונמז תֹא הלבי לביילש התצר אלש ,אמא .הקוסיעב אמאל רזע ,אבא לש ודיקפת תא

 ה יחא 9 תונח אמא החתפ אבא תומ ירחא וניפלכ אלמל ומצע לע חקלש ,לבייל ,לודג

 ,אמא לש

 שכ ,םיגחבו תותבשב הליפתל

 ,טעמ ונב לפיט ללכ ך

 התציחמב ונייח ןמזה בור .יחא ינש -- ?םיררושמ, ה ודיצל

 ןנוכתה םש ,תסנכהיתיבב הליב ונמז בור

 הפגמ טעמב

 ה תא

 תלעש לש

 ףוב 9 לועיש

 אבא תא בוט יתרכה

 הלגעב ונתוא חק ל אב ֹא

8 

 לקהלו ריוואה תא ףילחהל ידכ ,דחא רפכל

 אל םידליה ןיב הצרפש תרכוז ינא .ינורכזב ראשנ ונממ

 תומתי
: 
 דואמ טעמ ,

 ה לוע ח אמא לש תוריעצ ה

 הריעצה תוחא
 .םכנחלו םידלי 8 סנרפל השק

 39 ןב היה אוה היפתכ לע לפנ ותומ ירחא .אבא תומ ירחא

 תיבל תחתמש ףתרמב דחא רדחב ונרג

 הד לונ 11 9

 ןזח

 ינשמו הב היה דחא

9 

 הד
 וב שמיש ל"ז אבאש ,שרדמה-תיב היה ןהמ תחאב

 ישאר בוחר .הזכרמב ורג רשא ,םידוהי ויה

 ריעצ ליגב רטפנ אבא .ונייה םידלי 8 .תסנכ

 9 תואטמס הידצ
, 

 התייסולכוא בורש ,הנט ֹק הרייע -- 'ץשייזור

 (ןזח) ירעי הלב

 'ץשי'זורב ולדג תונליא הנומש



 ךכ םשל הילע היהשכ וליפא ,רפסה-תיבב הביסמ וא הגיגה הצימחה אל םלועמ

 ףאו הלדה ונתרידל ותוא הנימזה הרייעל לארשייץראמ הצרמ אבשכ .תונחה תא רוגסל

 ונלצא ובשיש העש ,רשואמ הינפ ונרק ךיא תרכוז ינא .םיירהצ-תחוראל ותוא החריא
 תירבעב הלהנתה ןחלושה דיל החישהו ,גרבנדלוג והילאו ירודנב לארשייץראמ םיחרואה
 ,תפטוש

 ףסכ ֹונְל היה אל .םועז םולשת תרומת בלח םידימלתל םיקלחמ ויה רפסה-תיבב

 תונבה וליאו בלח ותשי תונטקה קרש אמא הטילחה ,בלח תוסוכ השש תרומת םלשל

 ..ךכב ושיגרי אל םירחאה םידליהש ידכ ,םוקמה ןמ השעמ תעשב וקמחתי תולודגה

 התלוכי יפל תחא לכ ,ונידומיל ךשמהל אמא הגאד רפסה-תיב תא ונמייסש רחאל םג
 לכ יתלביק תיבה ןמ .לבֹוקב ?טרוא , רפסהיתיבב ידומיל תא יתכשמה ינא .הנורשכ יפלו

 היהש רצקה בתכמה .העובקה העשב ול יתיכחש ,ןולגעה תועצמאב ןוזמ-תליבח עובש

 4 יתחוורה יתתנש תירבעל םירועישה ןמ .םא-תבהאו תומימח אלמ היה הליבחל ףרוצמ

 הרבח דֹוע םע ףתושמה רדחה תרומת הריד-רכש םלשל קיפסמ םוכס -- עובשל יטולז
 .יתמליש אל דומיל-רכש .הרייעהמ

 המ , :רמול הליגר התיה אמא .םישניידגב תריפת דומלל קצולל החלשנ תרחא תוחא
 ?ןכלש הינודנה היהת וז -- ןכל ושכרתו ודמלתש

 םא תגאד

 תולחהו םחלה תֹא הדבל הפוא התיה אמא .והמ בער תיבב ונעדי אל השקה בצמה תורמל

 -תחוראל םישנא ונחריא םעפיאל .תבשל חרוא הל ןמדזנשכ ,דואמ החמש איה .תבשל
 ,לוח-ימיב םג םיירהצ

 תֹא הסביכ אמא .שדח דגבל וניכז ישוקבו ,דואמ םיטעמ ונל ויה הפלחהל םידגב

 םידלי ומכ םירדוסמו םייקנ ונאצי רקובבו ,רונתה דיל םתוא השבייו הלילב םידגבה

 תופיטלה ללגב אלא ,םישדחהו םיאנה םהידגב ללגב םידליב ונאניק אל םלועמ .,םידימא
 .ןהירועיש תנכהב ןהל רזע ןהיבאש ,תורבחב יתאניק .םהיתובאמ וכזש תוקישנהו

 4 הנא .אבא לש ודיקפת תא וילע לבקל ריעצה וליגב לק היה אֹל ,לבייל ,יחאל

 וניצר רקובב תבשב .אבא לש תומימחה תא ונשפיחו ןילע ונקפרתה ,תונטקה תויחאה

 תא בטיה אלימ אוה .ונלש אבא היה וליאכ ותבריקב תויהל ,ותטימל סנכיהל ונלוכ

 ליבוהל הלגעב רופכ-תולילב האציש העש ,אמאל רזוע היה .ןילע ליטה לרוגהש דיקפתה

 ימיבש ,הדבועה תא הלצנב ,תותבש-יאצומב השוע התיה וז העיסנ .הריכמל חמק לבֹוקל

 לע תויולפנתה לש םירקמ ורקש םושמ ,הבושל וניכח הדרחב .הרוגס תונחה התיה 'א

 .םיצקש ידי לע הילע וכלשוהש ,םינבאה ןמ העוצפ הרזח םעפ אל .םיכרדב םידוהי

 תבש

 ,הזילעו הנטק הרובח זא ונייה .תסנכה-תיבמ הרזחב התוא םיוולמ ונייה רקובב תבשב
 ןמ התיה אמא יכ ,םישנ םג ופרטצה וז הרובחל .םייתנש לע הלע אל ליגב לדבההש
 ונתוא הכניחו רשכ תיב הלהינ אמא .תוליפתה תא ןיבהלו רודיסב אורקל ועדיש תוטעמה
 ,בלחו רשב יניינעב תורשכה יללכ לע רומשלו תדה תֹא דבכל

 רופיכ םוי

 הבר הקעומ הררש םירופיכה:םוי ברע .ייח ימי לכל ינורכזב תורח ראשנ םירופיכה םוי
 -רבקל הכלה ,הרייעה ידוהי רתי ומכ ,אמא .הרייעב ידוהיה בוחרב ןואכיד לש הריוואו

 ,יכבב הררימ ,תורנה תקלדה ירחא ,ברע תונפל .וניבא רבק לע היתורצ תא תונתל ,תובא
 םא הלאשו ונתאמ דחא לכל הקשנ איה .םישקהו םירמה הייח לכ יוטיב ידיל ואב וב

 .בוטה וננוצר ךותמ אלא ,ץחל ךותמ תאז השענש התצר אל איה .םוצל וננוצרב

 .תינעתה ירחא ,גחה-יאצומב הלקה ונשגרה רופיכ-םוי ברע הררשש הקעומל דוגינב

 ונבל תא ונדעסו הנכומ החוראה התיה תיבב .תסנכה-תיבמ הרזחש ,אמא ינפ לבקל ונכלה
 רשאמ רתוי הבוט הנשל הכזנ ונאו וניאטח לכ וחלסנש ,ןוחטב ךותמ הלקה תשגרהב

 | .הרבעש הנשה
 הראשנו ריעצ ליגב הנמלאתה איה םגש .ינפמ ילוא ,קינרוקש לטיג םע הדדיתה אמא

 ,בוט ךוניחו םח תיב הידליל קינעהל לטיג םג החילצה אמאל המודב .םינטק םידלי 7 םע

 הליהקה תודלותל
 'אשי'זורב תידוהיה

 עדויה ,דחא םיקיתווה ונירבח ןיב ונאצמ אל

 היאקסיירביי,,ב .ריעה לש התישאר לע רפסל

 ויה 1847 תנשב יכ ,ונאצמ "הידפולקיצנא

 .םידוהי 2169 --- 1897 תנשבו ,702 צשי'זורב

 -לותל תורושק וז ריעב םידוהיה תודלות

 חפוסש ארא לבח ,םללכב ןילהוו ידוהי תוד

 -סוא ,היסור ןיב ןילופ תקולח תעב היסורל

 םירשע האמ .1793 תנשב היסורפו הירט

 .היסורל תכייש ריעה התיה הנש םייתשו

 תידוהיה הליהקה התיה איהה הפוקתב

 -ידואב םילודגה םיידוהיה םיזכרמל הרושק

 אשי'סטר ידוהי .גרוברטפו הבקסומ ,בויק ,הס

 לש ובור ,םידוהיה ינוילימ ינשמ קלח ויה

 .היסורל זא וחפוסש ,ןמז ותואב ידוהיה סעה

 יתוברתה חטשב םיליעפ ויה ןילהוו ידוהי

 תמחלמל דע סיססותה היסור ידוהימ קלחכ

 הקלוח וז המחלמ םותב .הנושארה םלועה

 תירבל החפוס תיחרזמה התיצחמ : ןילהוו

 הנידמל -- תיברעמה התיצחמו ,תוצעומה

 .השדחה תינלופה

 םימעפ הרבעש רחאל ,הראשנ צשי'זור

 םע םירשקה .ינלופה ךצב ,דיל דימ רפסמ

 וקתונ היסורב תידוהיה תוברתה יזכרמ

 ,ברעמהו השראו םע סישדה םירשק וחתופ

 .דבלב הנש םירשעכ ךשמנ הז לכ סלוא

 ,ןילהוו לככ ,אשיסוור הרבע 1939 תנשב

 -נביר-בוטולומ םכסה יֿפל תוצעומה-תירבל

 ריעה השבכנ היינשה םלועה תמחלמב .פורט

 החבטנ תידוהיה הליהקהו םיצאנה ידי-לע

 לוסיח םוי) 1942 -- ב"שת לולאב 'י םויב

 ,תוצעומה-תירבל צשי'זור תכייש תעכ .(וטיגה

 .ללכ םידוהי הב ורתונ אל ךא

 ,דחוימ םיײח חרוא וחתיפ ןילהוו ידוהי

 ינילהוו שובלו ,תירבעבו שידייב ינילהוו בינ

 -ה .ןילופב לבוקמהמ הנוש היהש ,יתרוסמ

 ומכ תיאנק התיה אל תינילהווה תודיסח

 רסומה תטיש הטלש תובישיב .ןילופבש וז

 -ירחב ונייטצה םינילהווה ."ףסוי תיב, לש

 םיליעפ ויה םה .םתונכבו םסתוטשפב ,םתוצ

 -סהש ,םייטילופהו םיינחורה םימרזה לכב

 -ה ףוסב ידוהיה םלועה תא ולטליטו ןוריע

 לש םירושעה תעבראבו הרשע-עשתה האמ

 .םירשעה האמה

 ותריציב .ןילהווב דלונ קילאיב ןמחנ םייח

 חרואב דרמה ,הלש ףונהו עבטה סםיפקתשמ

 תימואלה תוררועתההו הלוגב ידוהיה םייחה

 .םישדח םייחל

 ונב ,ץשי'ר דילי ,ילאמש רזעילא רפוסה

 הברמ ,(ראילומס) רליקיס םהרבא 'ר לש

 -ותב .למע-ישנאו עבט-ישנא ןירופיסב ראתל

 .ותודלי ףונמ העפשהה תרכינ הלאה םירוא

 ,דועו אקווישאק ,קילוא ,קסירט תודיסח

 ,הכפהמה לש םיבהלנ םידיסחו -- ןאכמ

 ,תירבע-תינויצה העונתה -- םלוכ לעו .ןאכמ

 רפסה:תיב ,המישגמה תיצולחה העונתה

 יבבוחו ,הזמ םיבהלנ תירבע ירבוד ."תוברת,;

 לכב לארשי-צאראל היילע .הזמ סיאנק שידיי
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 -תביח,, תעונת ךרד : םיאנתה לכבו םינמזה

 הייננשה היילעב ,19-ה האמה ףוסב '"'ויצ

 ילוע .הלפעהב ןכו ,הירחא ואבש תוילעבו

 תיינבב ופתתשה .צראב םישרש וכיה צשי'זור

 -מב םקלח תא ונתנו צוביקהו רפכה ,ריעה

 אל .הנוחטב לע המחלמבו הנידמה לע קבא

 תוכרעמב ולפנש צשי'ור ינב םה םיטעמ
 ידכ ךות ,השקה סםויקה תמחלמבו לארשי

 .לארשיב השדחה הרבחל תודוסי תחנה

 ןורש רנמ 4

 "ןראב הינור ,הרדיו היסאיואמ : תוובח 6

 .דועו ןמשיפ הינוס ,קויניז הנשוש ,קש
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 -ץראלו ליזארבל ,תירבה-תוצראל ורגהי אלא ,ץשי זורב וראשיי אל הידליש ה:אד איה
 .לטיג לצא הלבמ אמא התיה הייונפ העש לכ .לארשי

 ינויצ תיב

 .תחאל טרפ ,רעונה-תועינת לכל הביחב הסחייתה איה .תינויצ התיה אמאש דיגהל רתומ
 ילוא הניבה אלש תורמל .הילא הפרטצה ונלש תויחאה תחאש ,תיטסינומוקה העונתה
 הדחפו ,הידלי לע וזה העונתה לש הערה העפשהחה ינפמ אמא הששח ,יהמ םזינומוק
 אמא התיה תונטק ינתויהחבש ,ןייצל שי .תדה ןמ ֹוקחרתיו תירבע רבדל וקיספי אמש
 .ללפתהל דמלנש ידכ ,"רדח,ל עובשב םייתעש ונתוא תחלוש

 ונתוא הניבה ללפתהל העדיש ,אמא .תירבע התיה תיבב וניניב תרבודמה הפשה
 בוחרב םג .ונקוחצ תֹא הררועש ,תיזנכשא הרבהב הרביד ךא ,ונילא הפרטצה ףא םימעפלו
 ."תוברת, רפסה-תיבב ודמלש ,הרייעב םידוהיה ידלי בור ומכ ,תירבע ,תייחאה ,ונרביד

 ץיקה-יבשומבו םירנימסב ףתתשהל ונל התשרה אמא ."ריעצה ץולחה ,ב הרבח יתייה
 .תבשב עסא אלש ,יתא התנתה קר איה .14--12 תב קר יתייהש תירמל ,העונתה לש

 "הנגה ,ל םיסרוק

 ץוביקמ ירפכ ,ירוד-ןב תכרדהב ,"הנגה, סרוק השראו דילש הקנולי'זב םייקתה 1928 תנשב

 יתרבסהש ירחא .סרוקל יתיא חולשל וטילחה ונלש ףינסב .בקעי-תידשאמ קדנופו ןענ

 ףרטצהל יל התשרה לארשי:ץראב בושייה ןוחטבל וכרעו "הנגה, לש ושוריפ אמאל

 ךירדהלו ןידנבל עוסנל ילע לטוה ,םישדח השולש ךשמנש ,סרוקה רמג ירחא .סרוקל
 אֹל אמאש יתששחש םושמ ,התיבה רוזחל יתזעה אל .הרשכהב םש ויהש םירבחה תא

 אֹל תאזח הפוקתה לכ ךשמב .ןידנבב יתייה םישדח זשולש .ןידנבל תאצל יל השרת

 יתויחאל התשרה אל םג איה .הילא יתבתכש םיברה םיבתכמה לע הבושת יתלביק
 .םיבתכמ ירשקב יתא דומעל תונטקה

 ינממ השקיב איה .יתוגהנתהמ הבלענ אמאש ,רתסב יל הבתכ ,הגייפ ,תויחאה תהא

 רובעכ ,ןכאו .ךכרתת יאדווב רבד לש ופוסב רשא ,אמאל םיבתכמ תביתכב קיספהל אל

 לע יל החלסש ןמיס היהש ,בתכמ הנממ יתלביק ןיזדנבל יאוב זאמ םישדח השולש

 .היפלכ תיארחאייתלבה יתוגהנתה

 הלב תא השאל אשנו ,ןתחתהל ,ימא לש תובר תורצפה ירחא ,םיכסה ,לבייל ,יחא

 | .אמא םע דחי תונחב םדוקמכ דובעל ךישמה איה .בוחורוהמ רלבייג

 .םיקודה םיבתכמ-ירשקב התא ונדמע ,לארשי-ץראב רבכ התיה ,ץראווש היח ,יתוחא

 םיטקיפיטרסל גאדנש ונב הזריז איהו ,ץראב הדדובו הדיחי ראשית הל'היחש ,הגאד אמא
 ,לארשי-ץראב יתחפשמה ףנעה תא לידגהלו התודידבמ ונתוחא תא לאגנש ידכ



 הרייעב תוסנרפ

 ילאימחר רנבא

 םיקוושמ ויה רקב-ירחוסו האובת-ירחוס תורשע :רחסממ וסנרפתה הרייעה ידוהי בור

 ל"וחל וליפא וא .בובלו השראו :תולודוה םירעל ,הביבסה ירפכ תרצות תא ,תבכרכ

 ,תונטקה םהיתויונחמ וסנרפתה רשא םינוונח תואמ הרייעב ויח ןכ .גיצנאד למנ ךרד
 .םיגוסה לכמ תורוחס ורכמש

 םידוהיה הב היה םיטעמ קרו ,םוצמצב הייוצמ הרייעב הסנרפה התיה ללכ ךרדב
 תינלופה הלשממה הליטהש םיסמה לוע .'ץשי'זורב ללכ ויה אל םילודג םירישע .םידימאה

 .הדימה לע רתי ורשעתי אלש ,ךכל גאדו הרייעה יבשות לע דואמ קיעה

 הכאלמיילעב ןויה (התיצחמ -- םירמוא שי) תידוהיה היסולכיאהמ רכינ קלח

 עבמָאב ,ב ורג םבור ,הביבסה ירכיאו ריעה ידוהי ליבשב םידגב ורפתש ,םיטייחה .םינמואו
 םירכיאה יתב תא םגו הרייעב םיתבה תא ונבש -- םיאנבה ,םירלדנסהו םירפתה ."סאג

 םיזכורמ ויה םיחפנה .םידוהי ויח םלוכ -- ןיינביירגנו םיטיהר-ירגנ -- םירגנה ,רפכב
 ."גראב ןפיוא , הנוכשב

 היחפנה לש "םישיטפה תומלה, תניגנמ תא יתעמש ,הבישיב יתדמל רשאכ ,ינרכוז

 םימוצעה םיסנרוקב םימלוה וינב ינשו (לאווָאק בייל 'ר) חפנהשכ ,הבישיל הכומסה
 .הלגעה ינפואל לזרבה יקושיח תא םיניקתמו ןבולמה לזרבב תוירירשה םהידיבש

 םיניקתמו םיסוסה תא םילזרפמ דציכ תוארלו דיב לעפוהש חופמב ןנובתהל יתבהא

 תעיקש דע רחשה תולעמ הלהנתה היחפנב הדובעה .בבושו ריעצ סוסל לזרב-תסרפ

 םינשב) רקוב תונפל ןושאר םוי דע הכאלמה התבש צ"החא ישיש םויב קרו ,המחה

 אלש ,ינמוד .(עובשב ןושאר ימיב הדובעה תינלופה הלשממה תריזגב הרסאנ תונורחאה
 ,לארשי ערזמ אלש חפנ וא טייח רוזאה לכב אצמנב היה

 ,דבל לרב ופתישו (סעשיניב לשרעה דֹוד) ןייטשרלג רגנה תא םג רכוז ינא

 הבר הבהא .לוש רעקסירט, תסנכה:תיבל שדחה שדוקה ןורא תא וסינכה רשאכ

 םהב היהש םירגנ הלא ויה ,ןכא ,ןמא-טרח ישעמ ,םיטושיקב ועיקשה ץקד-ןיא תוריסמו

 ,םינמא לש ץוצינ

 -תורוק תא "םיחינמ,ו ,קיר שרגמ לא םיאב ויהש ,םיאנבה תצובק תא םג רכוז ינא
 תא רכוז ינא .םירייד לבקל ןכומ ,דייוסמו חייוטמ תיב "חמצ , רצק ןמז רובעכ .דוסיה

 ינא רכוז ןכ .םילודגה םהינזרגב תורוקה תא םיעיצקמ ויהש ,וינבו רעלסעט לוולעוו

 ,הביבסבו הרייעב םיבר םיתב ומיקהש ,םיצורח םיאנב -- וינבו ךאינוק לאוי תא

 היהש ,ללכל רוסמו רשי שיא ,ןקסע'רלדנס -- סָאק קחצייםהרבא בוטל רכזיי
 רקיעבו ,ןודמו ביר עונמל לעפ םִעֹפ אל .הרייעה ישנא לכ לע בוהאו תוירבה לע לבוקמ

 .הסנרפ ירסוחמלו םימותיל הנותנ ותגאד התיה
 .ךבלב םיירמוחה םהיניינעב ועקש אל הרייעה ידוהי לש הסנרפה יישק תורמל

 לקהל ידכ ,דעסו הקדצ תודוגאו םינוגרא ומיקה ,רוביצ יכרצל םנמזמ קלח ושידקה םיביו
 ?ץשיזורב םג ורסח אלש ,תוינעה תוחפשמה לש הקוצמה ייח לע יושפאה תדימב

 .םהידליו הלעב ,ןייטשרלג ךוד לש ותב

 סעשינייב לשרעה דוד 'ר

 (םינייטשרלגה וא)

 רוביצב סםלוא ,ןײטשרלג דוד 'ר היה ומש

 ויבא םש לע ,סעשינייב לשרעה דוד והוארק

 סג והוארק סימעפלו רגנ היה אוה .ובסו

 עודי היה ,אורחו טקש םדא ."ראלַאטס דוד,

 רגנ הצר והשימשכ .הלועמ הכאלמ-לעבכ

 'ר ויפתושו דוד 'ר תא ןימזה הבוט הגרדממ

 .טחוש לוויײטו דבל בוד

 ידיסח לש תסנכה:תיבב ללֿפתמ היה

 עודי היה .בובילא'זד תסנכה:-תיבב וא קסירט

 ןייטשרלג תחפשמש ריעב היה לבוקמ .ינויצכ

 ורלה-ןמפיל בוט-סוי בוה תחפשממ רצנ איה

 ,"בוט-םוי תופסות, הנשמל שורפה לעב

 -יסב הליהקה לש הבו 19-ה האמב היהש

 הליהק היליקיסב התיה זא .הכומסה היליק

 .הלודג

 הבישיב ודמל ,לביילו לסוי ,לרב ,וידלי

 -חב תלוכמ תונח הלהינ ותשא ."תוברת,,בו

 תונחב הל ורזע .הנלאטיפש בוחרב םתיב תיז

 הל ויה .דובכב הסנרפתה החפשמה .תונבה

 -| לשרה ,לסוי ,לרב ,םוחנ :סינב השימח

 .םייפויב ונייטצה סםלוכ .תונב יתשו ,לבייל

 וגלפתה ,תורחא תובר תוחפשמב ומכ

 וכרענו ידוהיה בוחרב תוגלפמה יֿפל םידליה

 וייה םינייטשרלגה .סירעוס סםיחוכיו סהיניב

 אל טעמכו הרייעב השענה לכב םירועמ

 שוגפל ילב ישארה בוחרה תא רובעל תלוכי

 .םהמ והשימ

 וידומילב ןייטצהו ףירח חומ לעב היה לרב
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 התיכב ,צ"ס המלש 'ר לש ודימלתכ הבישיב

 תבישיל ףא עסנ הברה ותובהלתהב .הנוילעזו

 ףרטצה כ"חא .רצק ןמז םש דךדמלו .הנבור

 .הציבורבמודב הרשכהל עסנו ''אולחה ,,ל

 -בודב הרשכהב התיהש (רבליז) ןזח הנשוש

 -שנ הרשכהל הלרב אבשכ ,תרפסמ ,הציבור

 .םידוהיה לש םייוגה םילעופה לש סחיה הנת

 -יגר ויה אלש ,םידוהיל סםיקיצמ ויה םדוק

 וקיצה רקיעבו ,תכרפמו השק הדובעל םיל

 .תונבה רתילו ,הייפויב הנייטצהש ,הנשושל

 חומ ול שיש םייוגה ואר צוביקל לרב אבשמ

 .תודרטהה וקספנ דימו ...חוכ םגו

 םוחנל ,םינייטשרלגלש ועדי הרייעב םג

 אל טעמכש יפ-לעףאו .הקזח די ,לרבלו

 ןהבירמ תעל םהילע וכמס ,םחוכב ושמתשה

 -- ר"תיב ישנאו לרב לע "צולחה,/ ישנא

 ...םוחנ לע

 הרייעהש םירברפבש םייוגה יחחרפ ועדי ןכ

 .ךרוצה תעב בישיש ימ שישו רקפה הניא

 ."םיצקש;ה תא םעפ אל ןסיר הִז רבד

 רהנה תודג לא לרב תא איבה לרוגה

 ..ןדריה תודג לא אלו קרוי-וינבש ןסדאה

 ןיינעתמ ,תובורק םיתעל אראב רקבמ אוה

 ,ימסימ היה אוהש ,'צשי'זור-תיבב דחוימב

 יאצוי ןוגרא דעו םע עובק רשק םייקמ

 הרזעה תולועפב תועיבקב ךמותו 'צשי'זור

 .ולש דעסהו

 הקירמאב ול םיארוקש יֿפכ וא ,לרב

 הלודגה החפשמה לכמ ידיחי ראשנ ,י'יבאב,

 תא חיצנהל ומצעל הבוח האור אוה .תאזה

 -וט םישעמב --- ודבאש ותחפשמ ינבו וירוה

 .וריע יאצויב הכימתבו םיב

 ךמעו קרויחינב דעװה תא ןגריא אוה

 -אישנ שמשמ אוה התע .תובר םינש ושארב

 ךאו קרוי-וינל ןמדזי יכ יא'צשי'זור .ולש דובכ

 .רוסמ חאכ וב לפטי ,"באב,ל רבדה עדווי

 ,םיא'צשי'הרל הינסכא ןיעמ השענ ותיב

 .םיחרוא תסנכה לש תידוהיה תרוסמה בטימכ

 ילאימחר ונבא

 ,ןייטשולג לרבל 'אשי'זור-תיבב םינֿפ"תלבק

 ,קרויוינב 'אש"וה יאצוי ןוגורא ר"וי

 ותייערל תדנוע בילטוג לחר .1963 ליופאב

 .ורכוה תכיס תא הווד
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 .וידכנו ותשא ,ןייטשרלג דוד 'ר

 .ינלוֿפה אבצב הדש ינהתות תדיחיב (חתותה תידיב קיזחמ) ןייטשרולג םוחנ



 םידסח תולימג תפוק
 (סאק) ןרוק ךורב

 ינש .ןילופ ירע ראשל המודב ,ץש"זורב ילכלכה בצמה ערוה 1926--1225 םינשב

 תימשיטנא תוינידמב הטקנ תינלוּכה הלשממה .ורגסנ ,"יבולא'זדוא,ו "יקצייּפּוק , םיקנאבה

 םירחוסה דגנ התסה הלהנתה ריעב .םידוהיח לע תורומח תולבגהו םידבכ םיסמ הליטהו

 דיל תורמשמ ודימעה (תימשיטנאה תינלופה תינמואלה הגלפמה) םיקדנָאהי םידוהיה

 .םידוהי לצא תונקל םירצונחמ עונמל ידכ ,ןילופ ירע לכב םיידוהיה קסעהייתב

 -ילעבו םינוונחהמ םיברו ,'ץשי'זור ידוהיב םג עגפ ןילופ ידיהיב עגפש רבשמה

 "טניוג , םעטמ םידוהיל הרזע ןרק םויק לע ונל עדונ זֹא .הקוצמב ויֹוד ריעב הכאלמה

 .השראווב

 ,האובת רחוס -- רטיור השמ : תופתתשהב ,םימזוי תפסא הסנכתה לודגה תסנכה תיבב

 ינוונח -- קויניז ל'מהרבא ,תונוש תופורת רכממל תונח לעב -- קישטלאּפזָאב םהרבא

 לדנמו ,תיקדיס תונח לעב -- סאראב הילדג ,האובת רחוס -- ןיבר השמ .,תלוכמ

 ,תופורת רכממל תונח לעב -- רוטנאק

 ,השראווב "טניו'ג,מ הרזע שקבלו ריעב םידסחיתולימג תפוק םיקהל טלחוה הפסאב

 וביצקיש ,הבושת הלבקתנ "טניוג,המ .ןמרטוג .יו םולבלגניר ר"ד ודמע השארבש

 לומ יטולז .םוקמב םהירבחמ ףוסאל וחילצי םינגראמהש םוכסה לדוגכ ףסכ םוכס ונל

 ,יטולז

 ירב5 .יטולז יצח לש ישדוח םולשתל םבייחלו הפוקל םירבח םיתחהל טלחוה

 .ידמל הכורא הפיקתל תיביר אלל האוולה לבקל תוכזה הנתינ הפוקה

 ,יטולז 50 דע םדוק ,תואולה 150 ונתינ רצק ןמז ךשמבו הפוקל ומשרנ םיבר םירבח

 לש ינייח דסומ הב האר רוביצהו הפוקה החתפתה טאליטאל .יטולז 150 דע ךכ-רחאו

 .םקחד תעשב הב ורזענ םיבר םינוונחו הכאלמ-ילעב .תידדה הרזע

 םהרבא ,קויניז ל'מהרבא :ויה הלהנהה ירבח :רטױר השמ היה הפוקה שאריבשוי

 .הפוקה ריכזמכ יתשמיש ינא .סאראב הילדגו ןיבר השמ ,רוטנאק לדנמ .קישטלּפזָאב

 .הלשממה וא היריעה תרזעמ התנהנ אל הפוקה .רוביג השמ לש ותיבב היה הבשומ םוקמ

 דרשמל יפסכה הבצמ לע שדוחישדוח חודל הבוחה הלטוה הפוקה תלהנה לע

 .קצולב רצואה

 תונוטלשה םעטמ עבקנ ץלוהנזיּפ יסויו חפוקה הקרופ 1929 רבמטפסב םיסורה ואבשכ
 .םינמוזמב היהש ףסכה תֹאְו הפוקה בצמ לע טריפמ ח"וד וידיל יתרסמ .הפוקה קרפמכ
 .חז גוסמ תידדה-הרזע תופוק םויק לע רסא יטייבוסה ןוטלשה

 ןיעמ -- הליהקה לש םיעוריא רפס להנל התיה הפוקה תלהנה לש תוטלחהה תחא
 ץע -- רעקעב עקוועוװ ידיילע רייוצש ,סקנפה לש ןושארה ףדה תא רכוז ינא .סקנפ
 .םינלופ םיערופ ידי-לע ריעה זכרמב ןמז ותיאב חצרנש ,'ץאגופ השמ לש ורכזל ,עודג

 דבעש ,לסאק רדנס ידי-לע ריביסל הלגוחו חצורה רצענ 'ץשי'זורל םיסורה ואב רשאכ
 .חרטשמב םיטייבוסה ימיב

 .(סאק) ןרוק ךורב ,ינאו ןיבר השמ :דבלב םיינש םייחב וראשנ הפוקה יליעפמ

 ,לארשיב םיאצמנ ונינש

 .ריעה ידֹוהי לכ םע דחי התפסנ ,הגייפ יתוחאו ,לטיגו יבצ ירוה :יתחפשמ

 לש לודג קשמ לעבו המדא דבוע היה ,הדיראנאט רפכמ לאגירפ לארשי ,ילש אבס

 קר ונראשנ תאזה הפנעה החפשמה לכמ .םידכנ 12יו םידלי 9 ול ויה ,ןיטאיסיד 2

 ,לארשיב םייח ונינש .יכונאו לאגירפ םהרבא :םידכנ ינש

 "ונב 6 ,לאגירֿפ"רעדיראנאט (קילורס) לאושי

 .דיראנאט רפכב ותיב דיל וידכנ 7דו ונב ,וית

 ןיטאיסד 14 ךוביעמ דובכב סנופתמ היה

 הנומתבש החפשמה ינב לכמ .ולׁש המדא

 ,לאגיוֿפ םהרבא דכנה קו םייחב ראשנ

 .לארשיב אצמנה
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 םינולגעה טבש

 ןרוא יבצו רלג השמ

 .זילעה םחור:-בצמבו ןוסחה םפיגב וטלבתה םה .הרייעב דחוימ "טבש., ןיעמ וויה םינולגעה

 .קושה רכיכ לומ ,ק"צשבוטאגאז רזייל לש ותונח דיל היה םזוכיר םוקמ

 םישובל ,והומכ םיקצומ ,םינולגע רפסמ ודילו ןוסחהו הובגה ךורב-הילדג דמוע הנה

 ישרפמה ,יצנב לש "ויתושרד ,ל םיבישקמ םה : ןפגירמצב תודפורמהו תורצקה םהיתורדאב

 האנה בורמ םילהוצ וירבח .בלוחה היבוטל המודב ,רודיסה ןמו הרותה ןמ םיקוספ סרסמו
 .קושה ריווא תא דיערמ םקוחצו

 תופוטע םהילגר ףרוחה תימיב ;ןרטיעב םיחורמ ,םיאלוטמ םייפגמ םילעונ םה ץיקב
 תוכוראה םהידיב םיטבוחו לודגה רופכב םידמוע םה ;דבל-יפגמב תונותנ וא תומח תולתוח

 .ףוגה תא םמחל ידכ םייפתכה לע

 ,התעיקש דעו המחה תחירזמ ,עובשה לכ השק םידבוע ;םירישע תויהלמ םיקוחר םה

 השא הכחמ םש .ףלוד גג םע הפצר אלל תיב קיזחהל ,הברח תפל ישוקב םיחיוורמו

 לצ םימלוח םג םה :םיגדו רשב ,תולח התיבה תבשל איבהל םנוצר לכ .םידלי 5--4יו
 .םלועל טעמכ םשגתמ וניא הז םולח לבא ,ברקתמה גחל םידליל שדח דגבו םיילענ

 .השקה םתדובעל ןגוה ריחמ שורדל ושייבתהש דע .תועונצ הכ ויה םהיתושירד

 ,ותיב ינב ואב סוסה ירחא ;אלמ היהי וסובאש ,סוסל התיה ןולגעה לש הנושארה ותגאד
 .ומצעבו ודובכב אוה -- םהירחא קרו

 קחצ אל הרייעב שיאו ,וקלחב חמש ןולגעה היה םידורטהו םישקה וייח תורמל לבא

 -תחמשל עגונש המ לבא ,ונל ןיא םנמא ףסכ, :ורמא וליאכ ,םינולגעה ומכ םר לוקב

 םה :"םינידעה,ו "םיפיה, םישנאה ,םירישעה ןמ וקחצ םה ."!ונל המוד ןיא --- םייח

 ..הנהכו הנהכ ןהילע ופיסוה ףאו ןתוא וציֿפה ,הרייעב תויוליכרה לכ תא ועדי

 גחו תבש

 לכ תא ורועמ ץחרמב דריגש ירחא .השדח הרוצ ןולגעה לביק גח-ברעו תבשיברע

 הלבש תבשהידגב תא שבל -- ונקזו וירישע תא קרסו עובשה לכ ךשמב גפסש ךולכלה

 וללפתה םה .תדחוימ הניפ םינולגעל הדעונ םש .לודגה תסנכהיתיבל ךלהו ןשוימ

 חנ וסוס םג אלא ,אוה קר אלש ועדויב ,לופכ היה ולש תבשהיגנוע .ןיגוריסל וחחושו

 .אבה עובשל םישדח תוחוכ רגואו

 ולש ףנעהו ןולגע לכ

 תולגע וליבוהש ויה .שובלבו לכאמב היכרצ לכ תא הרייעל וליבוה תואשמה ינולגע

  ,רתוי ףאו הנוט לש אשמ םתלגע וסימעה הלא .תבכרה לא םינסחמה ןמ האובת תוסומע

 ויה .םידלי קחשמ היה םפתכ לע ֹוא םדיב וליק 50 לש לעוש'תלוביש וא םיטיח קש

 ץחאמ וא "ףתרמה, ןמ ןובסו טפנ ,םיחולמ-םיגד תויבח ,חלמ ,רכוס יקש וליבוהש םינולגע
 לש חמקה-תנחטמ חמק יקש .םיאנועמקל -- םירחא םיאנוטיס רחסמי-יתב לשו ץראווש
 .הל הצוחמשו הרייעב תויונחלו ,תויפאמל -- לבֹוקמ וליפא וא ןאגאק לש ,ןאמקילג

 םילודגה םיזכרמבש תשורחה-יתבמ ועיגהש תורוחסה לכ תא תבכרה ןמ ואיבה םה
 ,דועו תיקדיס ירבד ,םידב ,חלמ ,רכוס -- תוקוחרה םירעה ןמו ןילופ לש

 ןמ תורוחס וליבוהש ,דחא סוס ילעב םינולגעה וויה ,תצקמב דוריו ,דחוימ דמעמ
 וירבד לביתש ,ןולגע יצנב ותֹוא היה םהיניב ;:םינטקה םינוונחה לא ,הרייעבש םינסחמה

 היה ןולגע לכל .םיניינבל םינבלו רמח ,לוח וקּפיס םירחא םינולגע .םיליהתמ םיקוספב
 .ורבח לובג תא גיסהל זעה אל שיאו ולש םוחתהו ףנעה



 הרכוכה

 לקתנ תבכרב הרייעל עיגהש חרוא .("ןוטייפ,ה) הרכרכה הרייעב הספת דחוימ םוקמ

 ויתודווזמו ותוא וריבעה ןטק םולשת תרומת .הרכרכה ינולגעב הנחתה ןמ האיציב דימ

 םמצע הרייעה ינב .הרייעב הרובחתה יעצמאבש ראפה התיה הרכרכה .ודועי םוקמל

 .אפורה תא ליהבהל ךרוצ היהו םואתפ הלח והשימשכ טרפ ,םלועמ הב ושמתשה אל

 4--3 לש קחרמ ,רחאה הצקל הרייעה לש דחא הצקמ לגרב תכלל ופידעה הרייעה ינב

 .הרכרכ רוכשל םתעד לע ולעה אלו ,םירטמוליק

 םיסוסה ראוצ לע יולת ןימעפשכ הלחזמב הרכרכה תא םינולגעה ופילחה ףרוחב

 .האוב תא רשבמו
 "ערדעטאק, ךורב-הילדג ,םינולגעה ינש :"םיקחרמ,ל םישנא ולירוהש תולגע ויח

 הכשמנ ךרדה .שיאֹל יטולז לש םולשת תרומת קצולל םישנא וליבוה בייל-םהרבאו

 דע ,םינושארה םירטמוליקה 5 .םשגב םימעפלו גלשב םימעפל ,םייתעשמ הלעמל

 תוציפקמה תולודג םינבא תֿפצורמ ךרדה :"רבקה טוביח , םיעסונה ורבע ,הקבי'צאפוק

 טאל-טאל ועגרנ םיעסונהו תונטק םינבאב הלולס ךרדה םשמ רבעמ .םחר אלל םיעסונה תא

 העברא לע הבית -- "עטעראק,ה תא ןיידע םירכוזה שי .םהילע ֹורבעש ויטוביחה ןמ

 .קצולל םיעסונ הליבוהש ,םילגלג

 ולש "וק,ה לע דחא לכ רמש ןאכ םג .לבוקל םיעסונ ליבוה ,רפמק לכעמ ,רחא ןולגע

 | .ורבח לובג תֹא גיסה אל שיאו

 עיגמ סובוטואה

 ,ןמשיפ לדנמל ךייש היהש ,קצולל םיסובוטואיוק חתפנ המחלמה ינפל תונורחאה םינשב

 יכישמה םינולגעה לבא .קצולל ועסנ יטולז 2 תרומת .ןאמראיינ םיחאלו יץייצאנ םייח

 סוסה תא ופידעהו םישידחה הלבותה יעצמאל ןומאייאב וסחייתהש ,םיעסונ ליבוהל

 .תינוכמה ינפ לע הלגעהו

 ..תקחֹוצ הרייעה

 תוידדצה תואטמיסהו םיכרדהשכ ,ביבאבו ויתסב דחוימב םינולגעה ייח ויה דואמ םישק

 תא םירהל ץלאנ היה ןולגעהו ץובב הלגע העקש םעפ אל .קומעו ךימס ץובב וסכתה

 איצויו ליגרייתלב ץמאמ השעיש ידכ סוסב ןמזביוב ץיברהלו תובחרה ויפתכב הלגעה

 .ץובה ןמ הלגעה תא

 תויתונמא תונומת סובלאב םסרופו ה:זיצאק רתלא ידי-לע םלוצ .הלגע-לעב לסוי-ןועמש

 - קא'צלוק םהרבא
 ריעה לש אלה

 יחצנ ךויחשכ םיפתכ:בהרו ןוסח ,הובג

 -- ישארה בוחרב ותוא תיאר ,וינפ לע ךוסנ

 ,הֵז בוחרל תאציש תמיא לכ -- יאמב ?-ה
 ,"טָאטש ןיא, ארקנ ידוהיה רוביצה יֿפבש

 .ריעה רקיע רמולכ

 סירבחו םידידי תרבחב היה בורדיפ-לע

 ותמוקב טלבתהו (?ודידי היה אל ימו)

 ילתש ,טושֿפהו לודגה ולקמבו הפוקזה

 .ֿפתכ לע היה

 רוביצה יפב סלוא ,רדייפשיפ היה ומש

 םש לע ,"קא'צלוק; ויוניכב רתוי עודי היה

 קבדנ עודמ עדוי וניא שיא .עודי יסור לרנג

 רקח אל סג שיאו הזה טקשה רוחבל הז סש

 -- הֹז קא'צלוקש לכה ועדי הרייעב .תאז

 .ילאמ ןבומה רבדכ -- סהרבא

 ימימש אלא ,ועוצקמ יפל ןעבוכ היה אוה

 וא ךלהמ ותוא יתיאר .דבוע ותוא יתיאר אל

 ...קיחצמו קחוצ ,'יהרבח,,} ףקומ בוחרב דמוע

 הציקע ,הנונש הרמיא ול התיה בצמ לכ לע

 .הפירח ןושלו תחדבמ

 "םיטסיקלופ,ל ,לאמשה הנחמל ךייש היה

 -לע-ףא ,םינויצה םג ותוא ובהא ךא ,הרייעב

 ,וכרדכ ,םתוא לטבמו סהל געול היהש יפ

 -בעל געל 'ישדיוק-ןשקול,/ .הריטסבו רומוהב

 "קיפוֿפ ץטימ המידק, ,"'שדוק ןושל,,-תיר

 תא צקוע היה ('ןבקרוקה סע המידק,)

 .ינויצה רעונה

 םהינששכ .עקיימ היה רתויב בוטה ודידי

 ודחפ ,ריעה עגושמו ריעה צֹל ,דחי וכלה

 היה קא'צלוק םהרבא .בוחרב רובעל תונבה

 "זתומ;ו עורז בולש עקיײימ סע בוחרב דעוצ

 "ךעלציפש,,הו "םילולעת,,ה תא תושעל ותוא

 ,םתברקב תונב ורבעשכ .תדחוימ הקינכטב

 .רוחאמ ובגב עקיימ תא גדגדמ קאי'צלוק היה

 -בועה תונבהש בשחו דאמ ינבצע היה עקיימ

 קור ויפ אלממ היה ,והוזיגרה רשא ןה תור

 תונבה לש תוחווצה ..תונבה לע קרה

 קחוצ םהרבא .הצוהה םינוונחה תא ואיצוה

 .הרייעה תיצחמ תקחוצ ותאו אלמ הפב

 םע רחא "קירט, השוע היה םסימעפל

 ךרגמ םהרבא היה דחי ולייטשכ .עקיינ

 .תוינחה לש ילגה חֿפה יסירתב ולקמב

 .םילכה ןמ עקיימ תא איצומ היה זגה טע .ה

 ימ לכ לע קרוז סינבא םירמ ,לפונ היה אוה

 ןב הטב יכ ןע;פ זאק םהרבאב קר .,.ןמד6מש

 ,,1י אווש

 "לייחה-תירב,ל הרייצב ס'בר ופרטצהשכ

 הס לע ביגה ,םיטשוקמ אבצ-דמ וטשבלו

 לש ושאר לע םש אוה .תדחוימ ךרדב קא'צלוק

 ,"לייחה תירב, לש "סילארנג,, עבוכ עקיימ

 ,ותא דעצ ..םיצצונ סיטושיקו ס ספ רוטע

 עקיימל זמר םעפ ידמו ישזארה בוחרב ,וכד וט

 .קוחצמ עקפתה להקחו ...עירצהל

 יד, הירפסה לש ןופסה סג היה קוצלוק

 םיריעצ לדשמ היהו "קעטאילביב עשידיי

 ,רלקניס) תילאמש המגמ ילעב םירפס ןגורקל

 .(דועו יקצורט
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 םינכשה ופסאתהשכ .ןולגעה לכימ לש ותיבמ תוקעצ ועמשנ דחא רדסילילב הנהו 6 תורשמ ררחוש דציכ ול היה דחוימ רופיס

 ?,,ליו .ןיו, :קעוצו ךופהה "רדסה"-ןחלוש תא ךמות לכימ תא ואר ןולחה ךרד וציצהְו -ה תשפוחל יתאבשכ ,ינרכוז .ינלופה אבצב
 .ץובב העקש ותלגעש םלחו "רדס,ה עצמאב תופייע בורמ לכעמ םדרנ ררבתהש יפכ 5 - ' י.י בוחרב יתוא ספת ,יק
 ..(טסָארזװו יקסינ) הכומנה ותמוק ...ללגב'

 | הובג רוחב היה ןכש ,וירבדל יתאלפתהשכ .."רדסה, ןחלוש -- הז היה לבא ,ויפתכב הלגעה תא ןולגעה םירה הז הרקמב ליגרכ
 .הפ לכב הקחצש ,הרייעה לכב טשפתה הזה רופיסה ;!יל ןימאמ ךניא ,המ,, : רמא ,םייפתכ בחרו

 רגו ,םיריכש המכ קיסעה ,םיסוס ידמצ ינש ול ויח :דימא ןולגע היה רווארג גילז 6 תא ולש הזחה סיכב לוכיבכ שפיח ,"הנה

 .תבכרה תנחת לש ףיצרה לע הליב םימיה לכ !תבכרהמ םינעטמ ליבוה אוה .חװרמ תיבב :רמואו והדסמ ינאש אלא ,יאבצה סקנפה

 :אבה רופיסה תא קרוייוינב יל רפיס ןזור ךורב עי עשיה או ראי ר"י
 יו קא'צלוקל ןימאהל

 תעדל הצור יאדווב התא ,, ; ךישמה אוה זא ףיצרל ונשגינו לגרודכה קחשמ תא ונמייס ,םינקחשה ,ונאש ירחא ,םח ץיק םויב

 ינממ ףלושו ינמיח ףגמה תא ץלוח ןולגעה גילז תא האור ינא ,ונידגב תא ףילחהל תכשלל יתסנכנ ? "הכומנ המוק , יתלביק ךיא

 :ללקמ אוהו וליק יצח לש תלוקשמ ,המ זא .הציחמל רבעמ דיקפ םש בשי .סויגה

 תלוקשמש ,עדו ךל .ילגרב גדגדמ והשמש ,שיגרמ ינא םויה לכ ,וילע ערילוח; 9 א הנתא .,דהא 7 ךלא 0
 ןןייז ךיא לעוו ראנ א ,ןיינ ,ןיינ) .םייכרבה לע

 ךשמב הלאכ תוױטשל רסמתהל ןמז שי ימל ..םש תחנומ וליק יצח לש וז תערוצמ ; 'טסאראו יט ֹכ י* ר י
 י..ררחושמ --- "ינָאינלַאװז,} הכומנ המוק יי ,םויה

 וליפא ;"הלגע-לעב , טושפ בורל לבא .םייוניכב וא םמשב וארק םינולגעה תא 6 לבקתה אלש רופיס הא רפסמ היהשכ
 ."הלוגאלאב, הז םשב םהל וארק םייגה רשפא; :םייסמ היה ,עמושה לש ותעד לע
 לומ הרטזוזגמ תריחב-םואנ אשנ יקסניט'זשכ ,ינלופה םייסל תוריחבה תעב א יקאט סא'ס ..וןגיל א סא'ס וטסניימ
 עי א 6 , א .. רבדה רקש התא רובס אמש) '"'...ןגיל
 לשנא ארק ,"ןילופ ןעמל םמד תא וכפשש םה םינלופה לכה'ירחאש, :רמאו ,"ףתרמה, שטאט הטטיא

 ןורש ונבא : ומוקממ קינטוק
 .(ונחנא םג : רמולכ) "שזָאט ימ,

 חשק די ילעב ,םיאג לבא םיטושפ םישנא ,םינוסחו םיאירב :םינולגעה ויח םה ךכ

 ..רישע ןושל-הנעמו הבחר ףתכ

 הל'השמ ,ןאמרקוצ הידולו ,רקב םהיבַא ,בוב הלסוי ,(לארשי) צכ ןימינב : םיינפוא יבכור תצובק

 .(הדנק) ןאמשיפ לדנמ ,בוב
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 הלכשהו ךוניח

 ילאימחר רונבא

 םיתבאפלאנא טעמכ ויה אל .םידוהיה םירוהה לש םהיתוגאד שארב דמע םידליה ךוניח

 ידוהי לכ .הובג היה םיטבאפלאנאה זוחא הביבסה ייוג ןיב יכ םא ,הרייעב םידוהיה ןיב

 (םישנה םג) ללפתהל עדי -- ןבימכו (תירבע) "ירבע, טעמ ,שידיי בותכו אורק עדי

 .םייתרוסמה םימעטה יפל עיבשה תשרפ לע רובעלו

 תונשב .הבישיבי הרותידומלתב .רדחב ,םלוככ םבור ,םתודליב ודמל םירגובמה |

 דחוימבו (עלושסקלָאפ) ידייה רפסה-תיב .השק רבשמ יתרוסמה ךוניחה לע רבע 20"ה
 היה רצ .,ונקורתנ "הבישיח,| "רדחח,ו םידליה בור תא ונשמ ,"תוברת, רפסה-תיב

 וכניחש ,םירחאו רקנישיו קחצי 'ר ,ץ"ז המלש 'ר ,הנוי 'ר ,הבישיה ידמלמ תא תוארל

 לש הלודגה הביזעה תֹא םיבאיכ ,םיבוט םישעמלו הרותל "תורוד, הבר תוריסמב

 ךא .בקונ היה חוכיוה .,"ל"ר הער תוברת,ל םיאצוי םהיכינחו הנשיה תרגסמה

 .הרוחא לגלגה תא ריזחהלו םייחה תא רוצעל היה רשפאדיא

 רדחה

 ."שרו שמוח דמל -- הרותידומלתב :אורקל רמולכ ,"ירבע, דליה דמל "רדח.ב

 ליג דע ארמג רענה דמל -- ךוניחה תכרעמב רתויב ההובגה הגרדה -- הנישיב

 "ץודסומ,ה לכ .הכאלמל וא תודיקפל ,רחסמל -- םייהה קושל אצי ךכ-רחא ,23

 וכישמה םיטעמ .(ןרשגה) "לקירב,ה ירחאש "םילוח רוקיב, ןינבב ומייקתה הלאה

 -תיבב ומויב םֹוי ידמ ארמג ףד יאמצע ןפואב םידמולכ ונייה ,שרדמה:-תיב ישביחכ

 גע

 רתסא ,שַאלֿפ הלייב : סיאונ הנומתב ."הנכשבופ,, יתלשממה ינלוֿפה ס'היבב םיידוהי םידימלת

 וֿפסה-תיב להנמו ךוק הידוהיה הרומה ,וש הטיא ,קילאו הדלות ,לסק רדנס ,קוילופוגלוד

 .ותׁשאו

 רפפ והילא 'ר

 לע לבוקמ ירוביצ ןקסע היה רפפ והילא 'ר

 היה .ריעה יבשות לכ לע דבוכמו סיגוחה לכ

 "רעלעק רעד, תינוטיסה תונחב ףתוש

 ,גשגשמו לודג ינוטיס קסע-תיב ,(ףתרמה)

 -מקה תויוננחה בורל תלוכמ-תורוחס קפיסש

 :הֹז קסעל םיפתוש 4 ויה .ריעב תוינוע

 סאס שיבייל ,רלג קייצמהרבא ,רפפ והילא 'ר

 .רנייו לסויו

 ,לודג קסע תיב קר אל היה '"רעלעק,,ה

 ,םיקו ךמתש ימואל ידוהי "דסומ;/ אלא

 לכ ,תויאשחהו תויולגה ויתומורתב ,השעמל

 -תיכוניה הלועפ לכו הרזעו הקדצ לעפמ

 .תידוהיה הרבחב תיתוברת

 -ב תונובשחה-להנמ היהש ,רפפ והילא 'ר

 -עמל ,גאדו "הבישי,ב ךמות היה ,'"רעלעק,

 קינעמ היה ןכ .םידמלמה תורוכשמל ,הש

 םבצמש ,ריעב םימכח-ידימלתל רתסב הכימת

 ויפתוש רתיש העש .רערועמ היה ירמוחה

 תמייקה-ךרקב ,"תוברת,/ רפסה:-תיבב וכמת

 ךמות אוה היה ,תוינויצה תולועפה לכבו

 .ךסח ילעפמבו הרות תודסומב רקיעב

 בבירו "יחרזמ,,ל ךייתשה ,ינויצ היה אוה

 ריעב םיטעמה דחא היה .תירבעה הפשה תא

 :ה; תינויצה תורדתסהה ןוחרי תא לביקש

 תא ליאשמ היה .ןודנולב עיפוהש ,"סלוע

 .דיל דימ ותוא וריבעהש ,וידידיל ןותעה
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 רֿפפ והילא 'ר לֶׁש ותאווצמ ףד

 יסבו דבכוי ויתונב .ינויצ תיב היה ותיב

 ןרקה ,"תוברת,, ןעמל םיליעפ ויה םייח ונבו

 הלע סייח ונב .'וכו םימותיה תיב ,תמייקה

 ללגב ןילופל רזח .צאולחכ 1925 תנשב צראל

 .ומא לש התלחמ

 דעו רבחו תסנכה-תיב יאבג ,ירוביצ ןקסעכ

 ןותמה וקב והילא 'ר לגד -- הליהקה

 שלחה לע ןגמ היה .תוינוציקה ןמ קחרתהו

 ורשויב עודי היה .תוכז ףכל םדא לכ ןדו

 תיללכ הכרעהל הכט ךכ םושמו ותוניגהבו

 ;בד "הבכלו ריעפ

 ,םירשכומ םידליל תדחוימ הביח ול התיה

 ןימגמ היה .הבישיב םהידומ לב ונייטצהש

 היהו םירהצה רחא תותבשב ותיבל םתווצ

 ארמג ףדב וא עובשה תשהפב םתווג ןחוב

 .עובש ותואב ודמלש

 -רעמו םדדועמ ,םיננוחמה תא ברקמ זויה

 רשֲא אוה .םהידומומטב ם םורה תויהכ םרר

 ויפתושו ,ריעב רבד-סשל 'ירעלעק ,ה תא השע

 דאמ םיליעפ ויה םה ףאו ונממ ועפשוה

 םינוגראלו םילעפמל הבחר דיב ם'מרותו

 .םיינויצה

 -פסב בשי .םינפ תרדה לעב היה והילא 'ר

 ידיסה לש תסנכה-תיבב .תרומהא לס

 ףד דמלל :חנ םירה::ה-רחז+ תותבשב .קסירט

 ,ציקב ברע תונפל ,ארמגב ןו:עה רחא .ארמג

 ,רצה ליבשב הלק העש לײטל אצוי היה

 :עבטה יֿפימ תונהילו ריטסה תפש ךרואל

 םיעורזה ,םיבחרנה אשדה ירכ ,לוחכה רהנה

 ישמה ,םיקירומה תודשה ,חיר ינתונ םיחרפ

 .ףוס ןיא דע בחרמב םיערת
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 לשיפו ל"ז ריפאש הקייש ,(הל'השמ ברה ןב) ל"ז רוטקפס ןורחא ומכ ,שרדמה
 ,א"לבי ןצק

 תשפדחו חספ תשפוחל טרפ .ףרוחבו ץיקב -- ברעה דע םהידומילב םיקוסע ויה םידימלתה

 ףא םידליה םיאב ויה ץיקב .ויתסבו ביבאב "םינמזה ןיב, ונייה ,םיארונה םימיה
 ,"תובא יקרפ, דומלל צ"החא תותבשב

 ,הרותייעדויסתס לא וא ,הבישיה יאבג לא תותבשב םיחלשנ יה םידימלתה

 הבישיב םיעובקה "םידמלמ,ה .ארמגב וא שמוחב עובשה ךשמב ודמלש המב ןחביהל
 היה םלוכב םסרופמהו םוקמב קיתווה .ץ"ז המלש 'רו רקנישיו קיציא 'ר ,הנוי 'ר ויה
 ."הנוי יבר רעד, :ול וארקש יפכ וא ,דמלמ הנוי 'ר

 תא השע םונצו ךומנ ידוהי הלש "רדח,ה תֹא ורבע ריעב םירבגה לכ טעמכ

 ותשא םע רג היה .הרות לארשי ידלי תא דמלמ -- תוריסמב וייח ימי לכ "ותכאלמ,

 תא ואשנו םוצמצו קחוד ייח ויח םה ."הבישי,ה לש םירדחה דחאב ויתונב יתשו
 ,הענכהב םלבס

 לגרל ,תונורחאה םינשבו רתויב הכומנה התיכה תא דמיל -- רקנישיו קיציא 'ר

 םייסור םירפס יפל -- (סעשטַאדַאז) ןובשח םג דמלמ היה ,םייללכ םידומילל שוקיבה
 .םינשוימ

 הבישיה

 ,ןידע ךרבא היה אוה .סיצװָאװ לאומש 'ר לש ונתחכ 'ץשיזורל אב ץ"ז המלש 'ר

 םירשכומ םידימלת תצובק זכרל חילצה .ץירוקבש "ףסוי-תיב, תבישיב תונברל ךמסומ

 וידימלת לכו העונתה תא רוצעל היה לוכי אל אוה םג ךא .םעונ יכרדב םמדקלו

 .תיצולח הרשכהל ימו םיינוליח םידומילל ימ -- ורזפתה

 הבישיב םהידומיל ךישמהל ץירוקל ועסנ קינלטיּפש לּפוקו קינרוקש ךורב קר
 .רסומה ידומיל תיינקה היה היתונורקעמ דחאש .,תמסרופמה

 ךינה ,קויניז למהרבא 'ר ,ץכ קילאפ 'ר ,רפפ והילא 'ר :ויה הבישיה יאבג
 ,ריעה ידבכנמ דועו רוטקפס

 הנומתב ת.ארנ תוי:לופה .תודימלתה ןיב .י:לוֿפה יממעה רפסהית'בב הרי{ת תודמול תו:ב

 ,קאבדוא לחר ,הקורוס הכרב ,קיוביק הלייב ,קשורוב הבויל ,זיור לדנימ : תוידוהיה תורענה

 .קילאו הדלוגו קוינייצרוט הניצ ,יקסראבארג הינוס



 "תוברת,, ס"היב

 -תינויצ חורב להונו ןגרואש .,"תוברת, רפסה תיבב ,אופיא ,ודמל םידוהיה ידלי בור

 ,ל"ז ןיטשרוב רודגיבא ,ל"ז הירא ןב קויניז לארשי םהיניב ,םירוסמ םירומ י"ע תיצולח

 ,רלג ק"צמהרבא ומכ ,םדקתמ ירבע ךוניחל םיבהלנ םירוה ידיילעו ,ץראל ולעש
 ,דועו ןטסק לשרה .,רנרל דוד

 רפסה תיב .םירחוסה קנב ירוחאמ האנ ןינב םיקהל וחילצה םילודג םיצמאמב

 םינגראמ ויחש ,םידחוימ םיעצבממ תוסנכה לעו דלי לכ םלישש דומילירכש לע םייקתה

 תוגצה :ויה םידחוימה םיעצבמה .םתרוכשמ תא םירומל םלשלו ביצקתה תא ןזאל ידכ

 תינלופה הלשממה .ױכו תולרגה ,תומורת ףוסיא ,תינויצה הקהלה לש ןורטאית

 .הזה ס'היב תרזעל אוהש םוכס לכ הביצקה אל תימשיטנאה

 םירוחה ופידעה ,םולשת אלל םידימלת לביק ,"הנכשבוּפ ,ה ,ינליפה ס"היבש תורמל

 ותמגמש ,ינלופה יתכלממה ס"היבל וכלה םיטעמ קרו (ידייה ֹוא) ירבעה ס"היב תא

 רפסה תיב ידימלת לע וטיבה םידוהיה .תינלופה הרבחב םידוחיה תא ללובל התיה

 .הפי אל ןיעב יתכלממה

 ס"היב ךיילע .תוינייצה תוגלפמה לכ תוליעפל זכרמ שמיש "תוברת, רפסהיתיב

 תוירבעה תואצוההמ םיירבע םירפס .םירגובמלו םידליל תירבע היירפס תמייק התיה

 .םירקי םיחרואלכ םהל ופיצש םיריעצ ידיל םיעיגמ ויה םילשוריו ןילרב ,השראוב תולודגה

 "ןוחצנה,ו "בונרפש לאינד, ,'הדבל, :קבק לש היגולירטה :םירפסה יל םירוכז

 תואצוהמ יוטסלוטל "םולשו המחלמ, ."טנרג לבוחה בר ידליג -- ןרו לויז ירפס

 .דועו "ןילטיג, ,"לביטש, ,"תונמא,

 בוחרב הטלש תונויצה

 תירבע יעדוי לש םימצמוצמה םיגוחב םויה תחישל ויה םיתעלו דיל דימ ורבע םירפסה

 .םילודגה םיזכרמה ןמ ואבש ,םיחרוא תואצרה ומייקתה םעפ ידמ .תורפס-יבבוחו

 .םיינויצ םיאשונ לע בור יפ-לע ויה תואצרהה

 ובהלנש ,דמולה רעונה ןיבמ םיבר םיריעצ םלוא .שידיי התיה בוחרב תטלשה הפשה

 .תירבע םהיניב ורביד -- ינויצה ןויערל

 וברת לשו דחמ היסור תוברת לש םילודגה םיזכרמהמ הקוחר התיה ןילהֹוו
 תמחלמ ינפלש הפוקתב תיסור ועדיש םיליכשמה ויה םיטעמ קר ןכל .ךדיאמ' ןילופ

 .תימחלמה יתש ןיבש הפוקתב תינלופה ירבוד ויה הזמ תוחפ דועו הנושארה סלועה

 ודריש םישנא לש םלרוגב ןינעתמ היה

 רזוע היה .'וכו תונמלא ,םימותי ,םהיסכנמ

 חמצש גיהנמ היה אוה .הכימתבו הצעב סהל

 .ותוגיהנמ תא ודבכו וריכה לוכהו סעה ךותמ

 תא שידקה הלו הבישיה התיה וייח לעֿפמ

 םילועמ םידמלמ ןימזמ היה .ונמז בטימ

 םיתעל הב רקבמ היה .םהיתורוכשמל גאודו

 דבלמש גאדו ץ"כ קילאפ 'ר םע דחי ,תובורק

 םג ודמלי ,ארמגו הרות ,שדוקה ידומיל

 בתכ םידימלתה דחאשכו .'וכו ןובשח ,תירבע

 ג'ילב םידימלתה וכרעש לויטה לע רוביח

 הפיה עבטה תא ראית ,ריטסל רבעמ רמועב

 והילא 'ר היה לויטב סיוולמה דחאש ןייצו

 רוביחהמ לעפתה ,"רעפעפ,, םוקמב ,לפלפ

 קילאֿפ 'ר סע דחי ,םוקמב ול ןתנו ןויערהמו

 !אלפו אלפה ,דאמ בוט :ןויצה תא ,צ"כ

 .הלמה לש הלענה ןבומב ידוהי ליצא היה

 .םילשחנל גאדו סעה יטושפב ןיינעתה

 -ה םע הל'הדנירב לש הנותחה הרוכז

 ראיתש ,(תובוראה הקנמ) ''רערעק-ןעמיוק,

 לא ובתכמב ,וכרדכ ,הבוט תירבעב התוא

 .השראווב ךדומלל רבעש הבישיה ךינח

 תא דדוע וטיגב םגש ,תרפסמ ןזור הרופצ

 :רמוא היה ןורחאה עגרל דעו םידוהיה

 ךא ."לארשי יררוצל סלישו סקנ םוי אובי;

 דחי הפסינ אוה .הז םויל עיגהל הכז אל אוה

 .ריעה ידוהי לכ סע

 ילאימחר רנבא

 תיעצמאה הרושב .1929 תנשב ''תוברת ,, ס'יב

 בקעי ,סאס שובייל :דעוװה ירבה םיבשוי

 הינ'ז ,ןאמצלפ לדנימ ,רפפ םייח ,יקסבונדו'צ

 הנה ,ןיטשרוב רודגיבא :םירומהו ,רו99

 "ףוב הינומ ,(להנמ) טרווטוג ןמרה ,ןאמלרֿפ

 .קויניז לארשיו ןיטש
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 ןייטשדנאמאיד לאומש

 םינשב הריײעל עיגה ןייטשדנמאיד לאומש

 דע םסרפתהו ןילוּפ לש הנוטלשל תונושארה

 אוה .תינלופה הפשל ןייוצמ הרומכ הרהמ

 הנקיהו תונטק תוצובק יטרפ ןפואב דמיל

 העודי התיה אלש ,הפשב תועידי וידימלתל

 .הרייעב ללכ

 תוכזב .תינויצ-תידוהיה הרבחב לבקתנ אוה

 ול שבכ ,תינלופה הפשב ולש םואנה רשוכ

 גציימש ימכ ,תונוטלשה לצא דבוכמ דמעמ

 .תידוהיה הליהקה תא

 דובכל תיגיגחה תרצעב ומואנ תא ינרכוז
 להק ינפל ,יאמב ג3-ה ינלופה ימואלה גחה

 .םירפכה ןמ ואבש םידוהי-אלו םידוהי לש בר

 היה ,רורבו קזח לוקבו הרישע הפשב ,ומואנ

 יגיצנ לש םהימואנמ רתוי ןינעמו רתוי הפי

 .םיימשרה תונוטלשה

 ,ללכ תינלופ ועדי אלש ,םידוהיה סינקסעה

 םהל היהש םדא הרייעל ןמדסטש לע וחמש

 -ניאה תא ךדובכב גצייו תונוטשלה יפלכ הפל

 תוריחבה ינפל סםאונ היה אוה .ידוהיה סרט

 ותוא וברקש ,םינויצה םעטמ היריעלו םייסל

 .היריעה-שאר ןגסכ וב ורחבו

 -ונתב ,םימותיה-תיב דעווב ליעפ היה אוה

 -ויטיברה העונתב -- הנורחאבו תינויצה הע

 ."לייחה-תירב, דקפמכ הנמתנו ,תיטסינ

 -אנ ,1939 תנשב הרייעל םיטייבוסה אובב

 היה 'צשיזורב יכ ,קלוק הרייעל חורבל אל

 תיטסינויזיבר-תינויצה העונתב ליעפכ עודי

 -לו ול ודגנתה םיימוקמה םיטסינומוקהו

 -אנה ידי-לע חצרנ קלוקב .דחוימב וז העונת

 .םיצ

 יצשי'זור יאצוי ןוגרא שאר-בשוי ,ןזור ךורב

 -ה 'ר) תנינעמ המישר ונל חלש ,קרוי-וינב

 קרפ הלגמה ,ןייטשדנאמאיד לע (ידייה רודמ

 .ללכ ונל עודי היה אלש ,וייחמ

 .ׁש .א

 "תוברת, ס"היב לש תיעיבשה הקלחמה

 ותיילע ינֿפל קויניז לארשי הרומח ןמ תדרפנ

 :םירומה תיעצמאה הרושב ,1922 תנשב ץראל

 לאורשי ,טפאוק קהצי ,רוטקֿפס החסֿפ
 לבייֿפו ןמשוט תמחנ ,(להנמ) אריֿפש ,קויניז

 .קינרוקש
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 םימעפל וצלאנש ,םידוהיה םינקסעהו םינברה לע ריעה ינציל ורפיס תובר תוחידב

 הצוצר תיסורב םהיניש תא ורבש םה .תימשר םכרבלו לשמימה יגיצנ ינפ לבקל

 ..תשבושמ תינלופב וא
 תידוהי תימואל העדות ,תונטקה תורייעב רקיעבו ,םירעב החתפתה תאז תמועל

 .ןילופב תחוור התיהש ,תוללובתהה לש תועפשה אלל ,רישע יאמצע ידוהי םייח-חרואו

 םימיה דחאב ןמדזנשכ .ומצעב חוטבו האג ידוהי היה .וז הריוואב לדגש ריעצ
 :םהדנ דמע ,תירבעלו שידייל הקיז אלל ידוהחי רעינ הארו השראו הריבה ריעל

 ?ידוהי רעונ והזה
 תשרומל הקומע הקיז ילעב ויה םה ;בלי-יבוטו םיטושפ םישנא ויה ןילהֹוו ידוהי

 תיעבט התיה תינויצה תוררועתהה .וננמז-תב תידוהיה-תינחורה הריצילו תיתוברתה

 .הז יפרגואיגו ישונא ףונב

 ומכ (ןילהווב ידאר דילי היהש) קילאיב ירישב ףקתשהש ףונה הז היה ירה

 ,דועו "הכירבה, ,"ןשיה שרדמה-תיב ףס לע, ,"דימתמה,

 לש םובלאהמ בלל תובורקו תורכומ תויומד ויה ,בוחרב םהב תלקתנש תויומדה

 | .יקסבוחינרשטו רואינש לש ,ילדנמו םכילע םולש

 ?ודבא ךיא -- םירקי םידוהי



 הרייעב ןורטאיתה
 ילאימחר רנבא

 וגיצהו דאמ םיליעפ ויהש םיבהלנו םירשכומ םיבבוח לש תוקהל יתשב הכרבתה הרייעה
 .תובורק םיתעל םירחאו םיידוהי םירפוס לש תוזחמ

 רעטלא ,יטמרד ןורשכ יכורב םישנא ,"רבדל םיעגושמ,, ינש ויה םילהנמהו םידסימה

 ויכשמ םתובהלתהבו ,שפנבו בלב הז ןויערל םירוסמ ויהש ,דרובמילק יסייפו סעמאש

 תנכהבו םיסיטרכה תצפהב ,קחשמב םפתתשהב קופיס ואצמש תוריעצו םיריעצ תורשע
 ,'וכו תורואפתה

 תורחתה התיה ,וגלפתהש רחאל .הב ופתתשה םהינשש ,תחא הקהל התיה הליחת

 לכ לש תויציבמאה תא הריבגה יכ ,הכרב הב התיהש תורחתה -- תוקהלה יתש ןיב
 .רובצה שוביכל ןהמ תחא

 "עלושסקלָאפ , רפסה-תיב ןעמל רקיעב הלעפ ,סעמאש רעטלא דמע השארבש ,הקהלה

 ורזע רעטלאל .םיילאמשה -- "?עקניל ,ה לש וא "םיטסיקלָאפ ,ה לש הקהלה :הל וארק ןכלו
 .לדנמו הילדג ,סעמאש יצנעב ויחא ינב

 ,םימותיה תיב ןעמל היתוסנכה תא השידקה ,דרובמילק יסייפ דמע השארבש ,הקהלה

 ויחא רזע יסייפל ."םינויצ ,ה לש הקהלה :הל וארק .םירהא תודסומו "תוברת,, רפסה-תיב
 .דאמ רשכימ ןקחש היהש ,זּבּול

 ואלימו ונגינ ,ודקר ,ורש ,ומלקד ,םידיקפתה תא ודמל ןויערל םיבהלנ םיריעצ תורשע

 ,תויטילופהו תוישונאה ,תויתרבחה תויעבה לע םיחוכיווב ,ינורטאית יווהב הרייעה ללח תא

 הקיטמלבורפה .תענכשמ הרוצב המבה לע ולעוהש תוזחמב שרופמב ורמאנ יא וזמרנש

 .תונורתפ שפחמו ןמזה תויעבב טבלתמה ,טושפה להקל תנבומ ןושלב השגוה רודה לש
 םירישה .תוחורה תֹא ריעסה םימעפלו ררועש ,הרייעב ערואמ התיה הגצה לכ

 ,םיטסיטראה-םינקחשה לש םחבשו ,םיינעהו םיעונצה םיתבכו תובוחרב ורשוה םינומזפהו
 .לכ יפב אשינ ,םקחשמב ונייטצהש

 :הרש הרייעה לכ רשאכ דחא רקוב רכוז ינא

 גנוי ךאנ טנעז ריא ןמז לכ ךאל ועדניק טעילוה ,טעילוה,

 .."גנורּפש ןצַאק ַא -- גנייירפ ןץ'זיב רעטניוו ם'נופ

 ינב .(שאה יבכמ) "הנר'זופ ,ה םלואב םימעפלו ןייטשנריג םלואב ומייקתה תוגצהה

 ותשו (עיציל) "הקרולג,ל דחא יטולז ריחמב םיסיטרכ גישהל םירשואמ ויה רעונה

 ירדס לע ,תרוקיב לע ,םייחב תובזכא לע ,הבהא לע :זמבה לע הרמאנש הלמ לכ אמצב

 וכו הרבחה

 ."ַאקרָאלַאג ַאשיט, :קעוצ קא'צלוק םהרבא היה זאו ,שחלישחרב םיביגמ ויה םימעפל

 ,תאזה המבה תונמאל ודגנתה ,הרבחה ייחב שודיח לכ ולבס אלש ,םיקודאה םידוהיה

 ..?רעטאירט ,ה לע געלב ורביד םה .תרוסמה ןמ רעונה תֹא הקיחרה םתעדלש

 תמועל ,םיבבוחה רמולכ ,"סעלעיטיבול יד, תוקהלל אורקל ,םימעפל ,וגהנ רֹוביצב

 .הנליוומו השראוומ הרייעל ועיגהש םייעוצקמ םינקחש תוקהל

 םתוריסמו םנורשכ תא וחביש ,הרייעב ורקיבש ,לשמל ,בוקרוט ומכ ,םילודג םינקחש
 .םהיתוקהל לש קחשמה תמרו דרובמילק יסייפו סעמאש רעטלא לש

 ןאכ ךא ,םילודג םידוביכלו םיסרפל םיכוז הלאכ םישנא ויה םירחא םימע לצא

 ,ריעה ידוהי לכ לרוגכ ,רמ היה םלרוג

 סעמאש רעטלאו דרובמילק יסייפל תיחצנ ןורכז תבצמ הלא תורוש אניהנייהת

 ,הרייעב ןורטאיתה ידסיימ

 ,סעמאש רעטלא : הרייעב ןורטאיתה ידסיימ

 .1920 תנשב ןדניל ףסויו דרובמילק חספ
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 םח תיב ךא ,ץע ףירצ -'ירוה תיב

 התלוח צוביק ,ינושרג (לגיֿפש) היח
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 .ןתייערו ןאגאק לבייל

 לע וידי ומב אבא םיקה ףירצה תא .שק לש גג הסוכמ לד ץע ףירצ היה ירוה תיב
 ?ץשי'זורמ מ"ק 20 ,פולזרב רפכה זכרמב ויתובא תמדא

 יתבסו יבס ,וירוהל ישילש ןבכ רפכ ותואב 1892-ב דלונ ,ל"ז לגיפש לארשי ,יבא

 םייחב ורתונש ,ויתויחא יתשו ויחִא תשולש םע דחי רפכב לדג אוח .לגיפש הטאלזו קחצי
 לרב לצא הביבסבש םירחא םידוהי םיריעצ םע דחי ושכר םתלכשה תֹא .תֹודיל 14 ירחא
 -תיבב .ןאמסקוא השמ 'ר תיבב יליג-בר יטרפ רפס-תיב ונמזב םיקהש ,ל"ז קויני'צרוט
 ,תיללכו תידוהי הלכשה וידימלתל הנקיה הזה רפסה

 איח ,רגילק תיבל הדלוג םע יבא ןתחתה הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ ינפל דוע

 ןכשה רפכב היסיראמו עשוהי הירוה תיבב םילודגה היחאו התוחא םע הלדג רשא ,ימא
 ורזח תולגו םידודנ תונש עברא ירחאו ,הירוגמ םוקממ החפשמה תא הלטליט המחלמה
 ימא-סא .יץשי'זורל רוגל ורבע (םייתניב רטפנ אבס) החפשמה ינב רתי וליאו רפכל ירוה
 1920 תנשב התומ םוי דע ונתא התיחו ירוה םע רוגל הרבע

 היה ףירצה .הכורא הרושב ודמעש ,רפכה ינבימ רתיל המוד היה ונלש ץעה ףירצ
 היה ריוואה .םימ ראב התיה רצחב .תיבה יכרצל קריד"ןגו םיחרפ תניג ,ירפ-יצע ןג ףקומ
 הוורואב :רצחב וצצורתהש ודוהה ילוגנרתו םיזוואה ,תולוגנרתה ןמ םייחיןואש אלמ
 -- הילעה לע .םיינש וא לגע ,תורפ יתש -- תפרב ,םיסוס דמצ דמע תיבה די-לעש

 ,םימחה ץיקה תולילב ונשי וילע ,הירט תחש םע ןבתמ היה תיבל דומצבו ,שקו ריצח תוליבח

 דחוימה תֹא ושיגדה תיבב הררשש הריוואהו תלדה ףוקשמ לעש הזוזמה רבכ ךא
 ,תורשכח יללכ לע ודיפקה ,תיד היה תרוסמה ֹוב הרמשנ : ידוהי תיב הז היה .הזה תיבבש
 ישמוח תשמח ,םירוזחמ ,הליפת ירפס וציצה ןוראהמ .םיידוהיה םיגחהו תותבשה וגוחנ
 ישנא ןיבו שידיי ורביד תיבב .ןייעמ אבא היה םהב ,ארמגו הנשמ ירפס טעמו ,הרותה
 .תידוהי החפשמב גוהנכ ,הביח יסחי וררש תיבה

 -םייתנש לש תוקספהב -- ירחאו :הנושארה םלועה תמחלמ םותב יתדלונ הזה תיבב
 דיחיה םירוגמה-רדחב .םינוקז-תבו יחא תשולש ,יתוחא םלועה ריוואל זאב -- שולש
 תימוקמ ושמיש ביחרהל היה ןתינש םישגרד :יתבס תטימו ירוה תוטימ ודמע ףירצבש
 ,לודג ןחלוש דמע רדחה זכרמב .ארגפ-ימיב ונרקבל ואבש ,םיבורק רובעו ונירובע הניל
 םיטומפ ובצוה ,הרוחצו הנבל חפמב ןחלושה זסוכ תבשב .יניתוחורא תא ונדעס וילע
 ןידכו תדכ רדסיליל ךרענ חספב .רדחה ללחב ודהדיה תורימזה .ימא הכריב םהילע ,תורנו
 .םתכלהכו םתווצמכ וגוחנ לארשי יגחו

 קחודב סנרפתה אוה .יסיר עבוכ שבחו םייפגמ לענ ,המוק-ךומנ ידוהי ,ל"ז יבא
 גהנו םמע חדבתה ,םתפשב רביד ,םהיניב הרועמ היה .םירכיאה םע ריעז רחסממו ךוויתמ
 גהנ תיבב ךֹא .רחסמ יקסעב אב םתאש ,םייוגה לע לבוקמ היה אוה .לֹוח ימיב םתומכ
 חטיפאק שבל םיגחבו תותבשב :םויב םימעפ שולש תוקבדב ללפתה : תווצמ רמוש ידוהיכ
 הנמינ אוה .ןאמסקוא השמ 'ר תיבב ןיינמב ללפתהל ידכ מ"ק 5 תכל קיחרמו תידוהי
 לבקל יברל ,םידליה ,ונתואו אמא תא איבמ היה ריעל יברה אבשכו ,ןילוטס ידיסח םע
 .ותכרב

 קיבדה םהב ,ףירח רומוה-שיח לעבו ןוחטבילעב היה :תיבב היחה חורה היה אבא
 הדורט התיה םימיח לכ .ראות-תפיו חליצא ,תינקתש 'התיה ,ותמועל ,ימא .תיבה"ינב תא
 ןונידגב תֹא הידי ומב הרפת איה .םידליה לודיגבו הייפאב ,לושיבב :תיבה תדובעב

 התבריה תוטעמה יאנפה תועשבו ,םיחרפה-תניגבו קריה-ןגב הלפיט ,תורפה תא הבלח



 התוא ,הרוסא תיטסינומוק תורפס םג הארק רתסב :תיסורבו שידייב םירפס אורקל

 םהיתונשמ הברה וליבש ,'םיפורש , םיטסינומוק ,םידוד-ינב ינש גגה תיילעב ואיבחה

 .(םהמ דחא היה ןאמכח לדנמ) ןילופב אלכייתבב תוריעצה

 קרו םייוגה ידלי םע רפכב יתצצורתה ;הבבושו תרשואמ הדלי יתייה 6 ליג דע

 ,תינמרגה הפשה ידומילל "ָאלּוש ,ל םהילא יתפרטצה ףא .הפירט לוכאל אל יתרהזוה

 הרגש ,ןויצ-תב יתרבח תיבב רקבל יתלחתה ןמז רובעכ .ימוקמה רמוכה יפמ תוליפת ללוכ

 יתעפשה ,תירבעל יאנקו בהלנ ינויצ היהש ,היבא תארשהב ,ונתיאמ דחא רטמוליק קחרמב

 לש שדח םלוע ינפל חתפנ הפ ."תוברת, רפס-תיבל 'ץשיזורל יתוא ריבעהל ירוה לע

 ופיסב ,יתוא ואיבהש ,תופקשהו תועד לש ססות םלוע םע יתשגפנ .הרבח ייחו םידומיל

 .ץראל היילעלו "ץולחה, תעונתל ,רבד לש
 ,םירחאו טרווטֹוג ,רטכיד םיחאה ,ןייטשרוב ,קויניז :ילש םירומה תא יתרכה 'ץיש'זורב

 הרובחל הכפהש ,םירבח תצובקל יתפרטצה .הצונתל םירבח םג םימיה תוברב ושענ רשא

 יישעמו םילולעת ונעציב ןכ ומכ ,תוניחבל וננוכתהו תיבהיירועש תא ונכה דחי :הזילע

 ונחכוותה דחי :םילויטבו הרבח-תולועפב "ריעצה ץולחה,ףינסב ונכשמה דחי ;תובבוש

 רעונלו יטסינומוקה רעונל ,"דנוב ,ל ,ר"תיבל םיכייש ויהש ,ריעב םירחא רעונ יגוח םע

 ,ןאמסקאו היבצ תורבחה לש םיתבה .ינלופה יממעה רפסה-תיב ביבס זכרתהש ,ינולאסה

 וכפה ,תורחאו (הדאנאקב התע) טייח הרימ ,(לארשיב התע) ןאצאק הקווח ,ןאגאק םירמ

 .יליבשב ינש תיבל

 (םינולא ץוביקב התע) לחר יתוחא םג ילא ופרטצה םימיה תוברבו אתבס לצא יתרג

 ונב הלפיט ,סרכ תלעב ,הצוג השא ,אתבס .האושב ופסינש ,קחציו עשוהי יחא ינשו

 ךכב "המשא, איהו ,תולפת תונומא תלעב ,דואמ הקודא השא התיה איה .תוריסמב

 ,תודודהו םידודה תוחפשמ םע קודה רשקב םג יתדמע .תינוליחל דואמ םדקומ יתכפהש

 .האושב םלוכ ופסינ ינובאדל .ריעב ורגש ,אבא לש ויתויחאו ויחא

 הפ .רפכל התיבה ונתוא חקלו רפסה-תיב רצחל הלגעב אב אבא היה ישיש ימיב

 רוזחל יתחמשו ילע םירצ ושענ רפכהו תיבה .שפוחה ימיו םיגחה ,תותבשּה תא יתיליב

 ינבל חותפ היהש ,קּוינצרוט תיבב הלבמ בורל יתייה םיירהצה-רחא תבשב .הריעה רהמ

 תוגצהב ונעפוה םהב ,םיקחשמו הריש יברע ,תוביסמ ונכרע הפ .הביבסבש ידוהיה רעונה

 רבח התע ונהש ,ןויצ-תב לש הדוד ,ףסא ןויצױב תכרדהב הריש תויורחתבו םידלי

 ,לאכימ-ןגעמ

 תא ןנכתל ךיא הייעבה ינפל יתדמעו רפסה-תיבב םידומילה תא ונמייס 1921 תנשב

 דואמ הילא יתברקתה ןמז ותואב רשא ,ימא .רפכל רוזחל אל יתא רומג היה תעכ .ידיתע

 ךוסחלו דובעל 'ץשי'זורב יתראשנ .יתטלחהב יתוא הדדועו הנבה התליג ,תרגבתמ תבכ

 תעפשהב ךא .זוחמה ריעבש ןוכיתה רפסהיתיבב ידומיל ךישמהל לכואש ידכ ,ףסכ תצק

 הקוח םע ,15 תב הרענ ,יתאצי ,ןאצאק לאוי תעפשהב רקיעבו ,העונתבש םיכירדמ

 הנש יצחל יתעסנו הרייעב ירבחמו יחאמ ,ירוהמ יתדרפנ 16 ליגב .יתעונת ץיק-הנחמל

 שמח לש השדח הפוקת ינפב החתפנ םש .השראו דיל ,בוכורגבש "ץולחה, לש ראנימסל

 רבד תא רעונה ינבל האיבמו ריעל ריעמ תדדונ ינאשכ ,"ריעצה ץולחה,,ב תוליעפ תונש

 | .ץראב תובשייתההו העונתה

 ,רימחה ילכלכה בצמה .התיבה םירצק םינמזל יתעגה העונתב יתדובע תונש ךשמב

 תונקהלו החפשמה תא םייקל השקתה ימיטפואה וחור בצמ תֹא דביא אל יבא יכ ףאו

 ימש תא זא רבכ וסיכ םידבכ םיננע .ץראל תולעל יתדמע 1928 תנשב .םידליל הלכשה

 הררש ןיידע רפכב .םידוהיה ילגרל תחתמ הטמשנ עקרקהו החרפ תוימשיטנאה .ןילופ

 ןוטלשל רלטיה תיילע לע יתרפיסשכו ,םייוגה ןיב הרועמ ,דימתכ ,היה יבא .הוולשה
 העיגהש ,לחר ,יתוחא התלע יתא דחי .ליגרכ ,החידבב יתוא רטפ ,םידוהיל תיארפה האנשהו

 ,ןמשיובל רעונה תיילע םע

 דואמ הרושק התיהש ,ימא לע רקיעבו ,ירוה לע דבכ ןואכיד התרשה ונתיילע

 יזוחמה רפכה לא גלשב תצצורתמ ינאשכ ,הזה ףרוחה תא םלועל חכשא אל .יתוחאל

 הקיעה ךוחייב .םידגבה טעמ תא ןיכהל ,ךרדה תואצוהל ףסכ סייגל ,תוריינה תא רדסל

 .דוע םאֹרא אלש יל אבינ יבל .םיחאהו םירוחה ןמ הבוצעה הדירפה ילע

 רנייו הקלימש 'ר יברה

 םהמש םישנא ינש רכוז ינא ידומיל תפוקתמ

 םינב הרומה היה דחא .הברה יתדמל

 שידיי יטרפ ןפואב יתוא דמילש ,רטומלרפ

 םסריפו ,הקנאינלווב רג היה אוה .תירבעו

 קצולב ועיפוהש םיידוהיה סינותיעב םירופיס

 .הנבורבו

 הקלימש 'ר יברה תא ינא רכוז רקיעב ךא

 'ר .תודהי ידומיל יתוא דמילש  ,רנייו

 -בוטב ןייטצהש ,לודג ןימאמ היה הקלימש

 םידסח-תולימגל שדוק ויה וייח לכו ובל

 .סרפ-לבקל-תנמ:לעעאלש םישנאל הרזעו

 ,תיטרפ ךסח-תולימג תפוק ןיעמ ול התיה

 .תיביר אלל תואוולה קלחמ היה הנממש

 תוכזה ול ןתניתש ללפתמ היה וטיגב

 ורטפנ ותשאו אוה ,ןכאו .לארשי-רבקל עיגהל

 רצק ןמט -- ותשא כ"חאו אוה םדוק --

 םינורחאה ןמ ויה םה .וטיגה לוסיח ינֿפל

 .ימוקמה תורבקה:תיבב רבקיהל וכזש

 אוביקב לארשיב יח ,רנייו יתבש ודכנ

 .יכדרמ-די

 לגירֿפ םהרבא
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 יתוחאו יחא ינש .ירוהש ,תודירחמה תועידיה תא יתלביק המחלמה ירחא ,םנמאו רעונהו רֿפסה:יתיב

 .ימאו יבא תוחפשמ יבורק םהיניב ,הביבסה ידוהי יפלא םע דחי ,האושב ופסינ הנטקה םלועה תמחלמ סותב וב יתדמלש רפסה"תוב

 םע יחו ץראל עיגה אֹוה .םיחצרמה ידימ לצינש ,ףסוי יחא ונל -פיס םינורחאה םהימי לע ,לסוס ןמחנ לש ותלהנהב היה הנושארה

 .דיגמ ץוביקב ותהפשמ תירבעל הרומה .ןובשחו תיסור ונתוא דמילש

 .לסוסל ךכירחא האשינש ,לחר התיה

 -ידייל תויהל ךפה רפסה-תיבו סםויה יהיו

 .שידיב ודמלנ םייללכה סידומילהו ,יאש

 ונררמש ,רטומלרפ םינוב היה שידייל הרומה

 .החילסה ותאו וייח תא ול

 ןכל .קיפסמ ביצקת היה אל רפסה-תיבל

 ס'היב הזטמו תובר תוגצה ךורעל ונצלאנ

 ךפה ס'"היבש ינפלש תרכוז ינא .סנרפתה

 רזאלג האל ונילא האב התיה ,יאשידייל

 -ירג יד רעטנוא  :ומכ םיריש ונתוא דמלל

 עזייב טעילוה ,טעילוה,/ ,"ךעלעמיוב עקנינ

 ."ןטניוו

 הבויל סע דחי ,יתקחיש הב העפוה ינתרוכז

 יתמלקידו ,תינברו בר לש דיקפת ,דרובמילק

 הגצה התואב .קילאיב לש '"איבנה; תא

 רעד, תא טאלבצראווש רתסא המלקיד

 | .ץרֿפ לש 'י"רצוא

 וקה ללגב ,רפסה-תיב תא ונבזע הז ירחא

 ירועשל ונגראתהו ,ובש יטסישידייה יטילופה

 תרכוז ינא וזה הצובקה ןמ .תירבעב ברע

 .דועו הרדיו םירמ ,רומרמ הירא תא

 -תיב תא ובזעש םידליה לש הלודג הצובק

 -דנאמאיד לצא תינלופ דומלל וליחתה ,רפסה

 .לבוק וא קצולב הי"סנמיגל הנכהכ ,ןייטש

 ילוב ,רלג השמ ,אריפש הניִז ונילא ופסונ

 ךעלעבובה ,ןמרביל ,ןמריינ תויחאה ,'צגופ

 .השמו ףסוי

 -חתה .ןייטשדנאמאיד לצא ףשנ ינא תרכוז

 -תה הצובק התוא .ידיסח ריש יתרשו יתשפ

 ."ריעצה צולחה,ב כ"חאו '"רמושה ,ב הנגרא

 ןֿפ היטימ ויה ונתוא ונגראש םינושארה

 השמ ידוד-ןב זא וולתנ ונילא .קשורוב הינורו

 .דועע רש םהרבא ,רדיר

 הצר .הגצה םשל הצינלמל העיסנ יל הרוכז

 הצינלמב השא התמ תבש התואבו לרוגה

 ללגבש ונתוא ומישאה זאו ,הפוטח התימ

 והשכיא ונא .ןוסאה הרק ונלש תבשה לוליח

 ישוקבו (שא-יבכמ תיב) 'יהנראיזופ,,ב ונעֿפוה

 .התיבה בושל תוסנכהה ונל וקיֿפסה

 .הרשכהל ואצי "אולחה ,, ירבח ןיבמ סםיבר

 -ןב תכרדהב .סידומילל יתינפ המ-סושמ ינא

 יתעגה וירבחו ל"ז קויניז לארשי הרומה ידוד

 םש .הנדורגב ונריצ ר"ד לש םירומה רנימסל

 .קויצאק השמ יתא דחי דמל

 -ומילה תא קיספהל יתצלאנ םייתנש ירחא

 יתישע זא .םייפסכ םיישק ללגב הנשל םיד

 םידליל רזע-תצובק יתנגריא .'צשי'זורב הנש

 .םיקותמ םידלי הלא ויה .'יתוברת,,ב ודמלש

 םהיניבמ .ןושארה יגוגאדפה ינויסנ היה הז

 ותוהאו סיובנור הינס צראב סיאצמנ

 .תידוהי

 ,םייתנש ירחאו ונדורגל יתעסנ הנש רובעכ

 1936-3 .רנימסה תא יתרמג ,1932 תנשב

 ,םיוֿבנוור תידוהיו הינוס םג םיאונ הנומתב .19200 ת;שב היזימלת םע קויניז הנשוש .הצרא יתילע
 .לארטיב םיאצמנה (קויניז) ןמצלז הנשוש
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 רפכב יבא תיב
 הטישה תיב צוביק ,ינשוש ןויצ-תב

 רשא הנביד זוחמ ,הקבודימד הרייעב 1882 תנשב דלונ -- ל"ז קּוינייצרוט רעביבוד -- יבא
 רשאכ .תמדקתמ הבישיל תבשחנ התיהש ,(היבארסב) בוינישיק תבישיב דמל אוה .ןילהווב

 תלהנהב החמתהו םיינרטסקאיפיינוליח םידומילב ךישמה ,הבישיב ודומיליקוח תא רמג

 .תונובשח

 וֿפכב הרומ

 .ינויצ ןודעומו רעונייגיח ,םיליכשמ דוע םע ,דסיי םש ,ותרייעל אבא רזח םינש רובעכ

 ימוחתב אבא ול אצמ אל ןמזח ךשמב ךא .תאזה תוליעפה לכב היחה חורה היה יבא

 עיגה אוה .ןיינעו הייחמ שפחל אציו ,וצרמלו ותוליעפל ידמל בחרנ רכ הנטקה הרייעה

 ועמשש םידימלתה ןיב .קצול זוחמ ,ּפולֹוזרב רפכב ,ימא-יבא ,יבס תחפשמ ידליל הרומכ

 ונתא היחה ,םיכורא םייחל לדבית ,ןאמסקוא תיבל הינה ,אמא םג התיה אבא יפמ הרות

 ,הטישהי-תיב ץוביקב םויכ

 השאל ותדימלת אשונ
 ,םהידליל םירומ קיזחהל םידליה יבורמ םידוהיה רפכה יבשות לצא םהה םימיב היה גוהנ

 ,יבסל .תיללכו תידוהי םידומיל תינכות םע ,יליג-בר ,יתיב רפסיתיב ןיעכ ןמייק ךכו

 התיה ימא .תֹונבו םינב הרשע ויה ,דימא ירפכ תיבילעב היהש ,ןאמסקוא השמ 'ר

 הרהמ דעו -- תאזה החפשמה ידליל הרומכ ל"ז יבא עיגה ,רימאכ .םהיניב הרוכבה

 ,םינש שמח דימתה הז "ןאמור, .15'ה תב ותדימלת ,ימא ןיבל וניב הבהא החתפתה

 .ןיאושינה תירבב ואב ףוסבל .ל"ז יבס תיבב יבא לש הארוהה תפוקת לֹכ ךשמב

 םלועה תמחלמ ץורפ םע .קצול זוחמה:ריעב רוגל ירוה ורבע ןיאושינה רחאל

 -- ימע הדבל הראשנ אמאו ,יסורה אבצל סויגה תמיאמ חורבל אבא ץלאנ הנושארה

 ךשמב .ּפולוזרב רפכל ונבש ונחנאו אבא רזח המחלמה םות םע .הלש הנושארה תקוניתה

 יפסינש ,הכרבל םנורכז ,הסדהו הנשוש :תונב עברא דוע ופסונו החפשמה הלדג םינשה

 ,תימלושו הנינפ םייחל ולדבייו ,םיחצורה ינפמ ןטלמיהב םיכומסה תורעיב האושב

 .היתוחפשמ םע ביבאילתב תעכ תויחו םיצאנה ינרופיצמ לצניהל וחילצהש

 לכ הומ וסנרפתהו םהה םימיה חסונב "וב-לכ, תונח וחתפ רפכל ירוה ורזח רשאכ

 .תיבה דיל ןטק קשמ םהל היה ךכ לע ףסונ .םינשה

 הנלש רפכב היהש ,ינמרגה רפסה:תיבב רקבל יתלחתה רפסהיתיב ליגל יעיגהב

 ,ףסונ ,תינמרגה הפשב התיה הנושארה יתלכשהש הרק ךכ .םינמרג ויה ויבשות בורש

 םירכיאה תונב ויה תונושארה יתורבח .הבוח-תפש התיהש .,תינלופה לע ,ןבומכ

 יתוא ןיכהל דיפקהש ,יבא יפמ יתשכר תירבעה הפשה תא .יתתיכ תונב -- םינמרגה

 דומלל יתרבע רשע ליגב .ץשי'זור הבורקה הרייעבש ,"תוברת, ירבעה רפסה-תיבל

 -- םויכ) לגיפש היח ,רפכהמ יתרבח םע דחי ,ישוק ילב 'ג התיכל יתסנכנ ."תוברת,ב

 .תודלימ יתדידיו ונלש םינכש תב ,(התלוח תרבח ,ינושרג

 לנויצ תיב

 קילאיב ירישמ םימולקידו םיירבע םינומזפו םיריש אבא יתוא דמיל תיבב יתויהחב דֹוע

 .תיבב ימצע תא יתשגרה רפסה תיבל יתעגהשכו ,םירחא םיירבע םיררושמו

 ךיניח-תודסוממ ןאכ ואבש םידימלתהו תותיכ עברא ןב קר זא היה הזה רפסהיתיב

 יכ ,ךכב ונבשחתה אל ךא .הלא תותיכל םיאתמה ליגה ןמ רתוי םירגובמ ויה ,םינוש

 .קויניצרוט רביבוד

 יבס תיב

 ,ןאכ תולעהל השודק הבוח ימצעל האור ינא

 יבא ,יבס תיב רכז תא ,םיטעומ םיווקב ולו

 ,רושק היה יבס .ליַז ןאמסקוא השמ 'ר ימא

 םיררוצה ידילע ונדבאל דעו ותדיל זאמ

 'אשיטר תליהקב ,םיניארקואהו םינמרגה

 לש התייוהו הפונמ ינאגרוא קלח היהו

 .הרייעה

 ראטנווניא ,לודג יאלקח קשמ היה יבסל

 ףסונ .ב"ויכו תופוע ,םיסוס ,תורפ לש יח

 ודידי לש תוברה ויתוסחא תא להינ ךכ לע

 .ןגאהנקלאפ ןופ דראשיר ןוראבה ונכשו רעונמ

 םה .םייוגה יפלכ ףא ,ףיקת ידוהי היה יבס

 החפשמ ול התיה .וינפמ ודחפו ותוא ודביכ

 ומיקהו ואשינ םלוכ .תונב 27ו םינב 8 ,הפנע

 תהחפשמ לש לודג טבש :םהלשמ תוחפשמ

 הבורקה הביבסב רופתהש ,םינאמסקואה

 -ומב ,םיגחב -- דחי וכשמנ םלוכ .הקוחרהו

 -חפשמה רוקמה לא -- לוח ימיב ףאו סידע

 .פולוזרבב אבס תיב לא ,ית

 "ינבו םינבמ תרווככ בורל המה אבס תיב

 דעו תיב הֹז היה .םיקוחרו םיבורק ,םינב

 ,תותבשב הליפת םוקמ ,הביבסה ידוהיל

 היה ילש אבא תע ,םיארונה-םימיבו םיגחב

 נא .הביתה ינפל רבועו "תורימז םיענמ,,

 ,הְז היה .םשל אובל דואמ ונבהא ,תודכנה

 תיבל הקבר ,אתבסה לש התוכזב ,רקיעב

 ,האלפנ השא התיה איה .הקילואמ רניו

 ןיטינומ ואצי הביל בוטלש ,בהזשבל תלעב

 םחה הסחיב העודי התיה איה .הביבסה לכב

 רבוע לכל סג אלא ,תירב-ינב יפלכ קר אל

 ,םלצב ארבנ לכל ,בשו
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 ודבעש םינב ויה .םײה קקש אבס תיב

 -ה ,םיריכשה םילעופה דצל יאלקחה קשמב

 תושרל ואצי סינבהמ קלח .םיינמזהו םיעובק

 וחילצהש שי .םיקסעב םחוכ וסינו סמצע

 לש ותרוק לצב תוסחל ורסחו ולשכנש שיו

 תונקל םיקחרמל וגילפהש םינב ויה .אבס

 .הילטיאבש הצנריפבו הנליווב הרות

 -וכב רשא ,המלש דודה היה םינבה ראפ

 ומייס רחאל .רוטקוד ראותל עיגה ומצע תוח

 ןמ היה אוה .התיבה רזח הילטיאב וידומיל

 ידילע ותחפשמ םע הפסינש םינושארה

 .םיצאנה

 היהו הנליווב דמל ,ןויצ-ןב ,סינבה ריעצ

 .השראווב "צולחה,/ זכרמב ליעפ ךכ-רחא

 רתי לש רמה לרוגהמ טלמיהל חילצה אוה

 אוה םויכ .דעומ דועב הצרא ותולעב סיחאה

 רקחבו הארוהב קסוע ,לאכימ-ןגעמ רבח

 תטיסרבינוא ךמסומכ ןוכיתה-חרזמה תויעב

 -ל םייחב ראשנ ,קחצי ,רחא חא .ביבא-לת

 דחי .וידלי תשולשו ותייער תא לכישש רחא

 דע תורעיב ךדנ יתויחא יתשו ימא םע

 אצמנ םויכ .םודאה אבצה י"ע םרורחשל

 .שדח תיב ול םיקה םש ,תירבה-תוצראב

 ,יילש סידודה ,אבס לש םינבה רתי לכ

 דחי ,תונושמ תותימבו הבר תוירסכאב ופסינ

 אבס סע דחיו ,תופנעה םהיתוחפשמ םע

 תיב לש םינוילימה ךרדב וכלה סה .אתבסו

 תוארונה םינשב ודמשוהו וחבטנש ,לארשי

 .ןהה

 ,באכהו ןוגיה תויוור ,ולא תורוש הנייחת

 ! תורוהטה םהיתומשנל המ-תבצמ

 הטישה תיב ,ינשוש ןויצ-תב

 םויס םע "תובות, רֿפס-תיבב הזחמ תגצה

 .1931 תנשב םידומילה תנש

 ,(לארשי) דבל יכדרמ : לאמשל ןימימ םידמוע

 ,זיור לדנימ ,ןַאמרבוז לצרה ,ןגכ היסאירמ

 ,ןאמסקאוו היבצ ,גרבדלוג (לטנוי) בוטיסוי

 ,(לאושי) ןצק הוח ,(תֿפרצ) לאונמע קי'צנווא

 .(לאושי) קוינ"צרוט ןויצ'תב : תבשוי
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 רדסה ןמ רתוי בושח היה ,םילודג םיצמאמב םק התע ךא הֹוׁש ,ירבעה רפסהיתיב
 םייקתהו ,תינוריע וא תיתלשממ חכימתל הכז אל ,יטרפ היה ירבעה רפסה'תיב .ילאמרופה
 -רכש ונמלישו ינויציירבע ךוניחל םיאנק ונייה ונחנא .וידימלת לש דומילה רכש לע קר
 .לק היה אל םידימלתה ירוה בור לש ילכלכה םבצמש תורמל ,הובג דומיל

 "םיארונה םימי,ב .ומויקל וחוכמ הברה םרתו רפסהיתיב דעװב רבח היה אבא

 .תמייקה-ןרקלו "תוברת,ל םרית היה ורכש תאו הביתה ינפל רבוע היה םיגחה ראשבו

 -- לארשייץראל תולעל התיה ושפנ'תאשמו ,ירבע ךוניחל יאנק ,בהלנ ינֹויצ היה אבא
 !ד"יה -- ולרוג םג היה תויחאה יתש לש ןלרוג .ךכל הכז אל ךא

 ידימלת רתי בצממ רתוי השק היה ,לגיפש היח יתרבח לשו ילש ,ילכלכה ונבצמ

 ואדלו ריעב הריד-רכש םג ,דומילהירכש לע ףסינ ,םלשל ונייה תובייח יכ ,רפסהיתיב

 לכ לע ונרתיווש ,ונל םיבושח הכ ויה םייתרבחה םייחהו םידומילה ןכות ךא .ונתייחמל

 תורזוח ונייה םיגחלו תותבשל .דומלל ךישמהל דבלבו טעומב ונקפתסהו תורתומה

 תוקלתסמ ונייה ןושאר םויל רואו ,החודו רז ונל הארנ ייוגה רעונה םע רפכה ךא ,התיבה
 ,החוורו הלקה תושגרב הרזח

 םירגובהו -- םידוהיח םיבשותה םהב וברש -- הביבסה ירפכב ידוהיה רעונה

 ונגראתה םה .תיתוברת הלועפל דואמ םיאמצ ויה ,החפשמ ילעב רבכ םהמ ,םיריעצה
 ,םמצעב ומיקהש תוירפס ביבס םינוש םינודעומב

 רימוה שוחב ןנוח אוה .הלאה תויונגראתהה לכ שארב דמעו דואמ ליעפ היה אבא

 .הירוטסיהבו תורפסב ,הקיטילופב -- םליעה תויווהב לודג יקבו ןירוא"רב היה ,ףירח

 שפנ לעב היה .תיעדמ תורפסב ףאו הפי תורפסב ,תונותיעב -- דואמ הברה ארק אוה

 ול היה ךכל ףסונ .ותיא חכוותהלו ול ןיזאהל ,וביבס סנכתהל דואמ בהא רעונה .הריעצ

 םהב ,ונתיבב הריש'יברע םיכרענ ויה ךכ .רישל בהאו ,קומע ןוטיראב ,םיענ לוק

 ךעבמ םיכפתשמ ויה הרמיזה תולוק .איה ףא רישל הביטיהש ,אמא םג הפתתשה
 ויה םייוגח ונינכש .תודשה יבחרמ ךותל ץיקה'ייברעב ונתיב לש םיחותפה תונולחל

 .תולעפתהמו האנהמ םיגגומתמ ויהו וניתונולחל תחתמ םיסנכתמ
 הצרעה .הביבסה ייוג ןיבמ דעסלו הצעל ךרצנ לכל החוורל חותפ היה יבא תיב

 ימא ןלצינ הז םח סחיל תודיה .םינכשה דצמ ,אמאל רקיעבו ,אבאל תעדונ התיה הבר
 תורחאה תויחאה יתשבו אבאב עגפש ירזכאה לרוגהמ ,ץראב התע תויחה ,יתויחא יתשז
 | .האושה ימיב

 .גחה וא תבשה רחאל "תוברת, רפסה:תיבל הבר החמשב תרזוח יתייח ,רומאכ
 .םירומל ףאו הזל הז ונרשקתה .תדכולמ הרובחל ןמזה ךשמב ונכפה םידדוב םידימלתמ



 תוקספהב :הנומוקב ומכ ונייח .העונתל ךפהש דסומ אלא ,רפס'תיב קר היה אל הז

 םיבשוי ,תיניחבל םיננוכתמ ונייח דחי .רפסה-תיבל ונאבהש תולקה תוחוראב ונקלחתה

 .תחשב רחוס היהש ,היחא לש ןבתמב ,ל"ז ןגכ היסאירמ לצא רקיעב ,תולילב

 .םיאלפנו םיקוחר םימי םתואמ ינורכזב הרומש תורבחו םירבח לש המלש הרוש
 ,ץראב םויכ ונמע םייחה הלאכ םהמ -- םיעוגעגבו הבהאב ימע םירומש םהיתומש
 םימויאה םימיב ופסינ -- םניאו וכלהש הלאכ םגו ,םימי העבש ינפ לע םירוזפ וא
 .םהילא ונרשקתהו דואמ ונבהאש םירֹומ םהיניב -- תורבחו םירבח םלוכ .ךכ רחא ואבש
 :ןגכ היסאירמ ,ןאמריינ היסומ ,ןאמסקאו היבצ תֹא ןאכ ריכזא הכוראה המישרה ןמ
 םיחאה תֹא ;הכרבל םנורכז ,טרוװטוג ,קויניז לארשי ,ןייטשרוב רודגיבא םירומה תא
 .הלא ונל ויה םירבח םג ,םיכירדמ םג ,םירומ םג .רטכיד ןושרגו קחצי

 ריעצה אולחה
 םיברעבו תותבש יברעב רקיעב ,הברה וב ונרקיב "ץולחה, ףינס 'ץשייזורב דסונ רשאכ

 הלזג םירועישה תנכה .םידימלת םגו "ריעצה ץולחה, ירבח םג ןמזב וב ונייה .םייונפה

 תועונת דוע ויה 'ץשי'זורב .וניתובוח שארב ויה םידֹומילה יכ ,וננמז בור תא ונתאמ
 דע טעמכ ועיגהש ,םירעוס םיחוכיו וצרפ םעפ אלו ,ר"תיב ,"ריעצה רמושה,/ ןוגכ

 ונייה .תמייק-ךרקל תומורת ףוסיאל וניניעב היה דחוימ יכוניח ךרע .םיידי-תורגתל

 ונמדזה לכב ונבשומ תומוקמב םידוהיה םיירפכה תא םג הלודג תובהלתהב םימירתמ

 .הל םיפתוש ויה םהש הבושחה תינויצה הלועפה תאז התיהו ,תיגיגח

 זרשכהה ץוביק אוב םע יץשיזורב ינויצה רעונה לכ לעו ונילע האב השדח הפוקת
 .ינל ררבתה .ונילע המוצע העפשה התיה הרשכהה ץוביקל .הרייעב עקתשהל "ץולחה , לש

 תולעל הטלחהה הלשבו הלמג ונבלב .דיתעל ונכרד יהמ ,םירחאלו "תוברת , ירגובל

 ינפל דוע -- ונדיתע לע וניניב ונחחוש תובר .םירגוב רשע-השמח זא ונייה .לארשי-ץראל

 הז תרכנתמו תנייוע ץראב דיתעה תא שפחל ןיאש ,ונל רורב היה .רפסהיתיב םויס

 יץשי'זור .בוהאו םח תיב .תורוד לש םישרשומ םייח בוזעל היה לק אל .בלב בֹוצע היה

 ,הלש רעונב ,הלש 'דוהיה יווהב האלפנ ֹונֹל התארנ ,תורחא תובר תוידוהי תורייע ומכ

 ונייהש ,ונלצא רקיעב ,בלב הלודג המגע התיהו ,הבש םיססותהו םייתוברתה םייחב

 ,ריעל םגו רפכל םג תורושק

 הנבנ רשֹא ,ולשמ שדח ןיינבל םייתניב הכזש ,רפסה-תיב תא ונמייס 1921 ץיקב

 רזפתהל ונלחתהו ונידומיל ונמייס .תירבעה תוברתב םינימאמ ץמוק לש ריבכ ץמאמב
 רֵייו היסצ םהב ,"ץולחה, ירבח ינושאר תולעל וליחתה םייתניב .ורבעל דחא לכ

 םיבר ןלע םהירחא םנמאו .םהיתובקעב תכלל ונעבשנ הדירפה תביסמב .דניקסיזו

 תורמל ,םיבהלנ םיבתכמ םשמ ובתכו הרשכהל ואצי קרוט לשרהו דבל לטומ .םירחא

 .הרשכהה יצוביקב זא וררשש םישקה םיאנתה

 תחפשמ לצא הביה הלבמ יתייה .ּפולוזרבל יץשייזור ןיב ךרדב ןמזה לכ יתייה ינא

 יבשותמ יתייה אלש ,יניעב .טייח הל'הרימ לש התחפשמו ןצאק תחפשמ ,ד"יה ןאמסקאו
 ,םידדועמו םייבבל םירוה-יתבכ הלא םיתב ויה ,יץשייזור

 :הילעה תארקל ידי תא קזחמ היה אבא

 יִל רמוא היה -- "ץראה תא תונבלו תונובשח אלל תולעל םיבייח םיריעצה םתא.
 ,הארנכ ,ינא .לארשי תנידמ תא תוארל וכזת םתא, ,יופצה תא שיגרה וליאכ ,תובצעב

 יי ,אל יובכ

 הילעה תארקל הרשכהל
 תאזב .יסורה לובגה די-לע ,ץירֹוק הרייעל הרשכהל יתאצי רפסהיתיב רמג ירחא תחא הנש

 התואו יתומד הבצוע הב ,יתלדג הב הרייעה ,!ץשייזור םע ילש ישיאה רשקה טעמכ קתונ

 ,1924--19223 םינשב ,ץשיזורב וראשנש תורבחה םע בתכתהל ךוע יתכשמה .,יתבהא

 ינומעפ ולצליצ -- "הבוסולק, ץוביק לש תוגולפ יתשב -- הרשכהב יתייה ןהבש

 תוימשיטנאה תוללותשהו ןוטלשל רלטיה תיילע .םתוא ועמש םלוכ אל .תודהיל הקעזאה

 ."תרעוב הרייעה ,ש תותוא ויח ןילופב

 רניו הקלימש 'ר יבס

 היה ,ציטבלסמ ,ל"ז רניו הקלימש 'ר ,יבס

 ,היה המוק-ךומנ .ונלש הרייעב תיממע תומד

 -ילהב עונצו טקש ,חונ שיא .םינפ-ןידעו םונצ

 היה ךיסה .םולש ףדורכ עודי היהו ויתוכ

 יילביטש,,ב קבד תונורחאה ויתונשבו וימי לכ

 היה ןוכנ תאז סע דחיו ,קילואמ יברה לש

 עומשלו הרייעל ןמדזמה יבר לכב ךומתל

 .וייפמ הרות

 הקנאינלוב רשגה דילע ןטקה ותיבב

 תינרות היירפס ול התיה ("קירב ןרעטנוא,;)

 הילעש ,תידיסחה תורפסהמ רקיעבו ,הלודג

 -שחש ימ לכל חותפ היה ותיב .ותוואג התיה

 עומשל וא ,אתווצב ארמג ףד דומלל ושפנ הק

 הב שיש ןילוח תחיש לגלגל ףאו ידיסח רופיס

 .ןיינעה ןמ

 ןרשי שיאכ והוריכה ויריקומו וידידי לכ

 םיכוסכס בשיימו ררובכ והונימ ךכל תודוה

 קסע .סרפ לבקל מע אלש אתגולפ ילעב ןיב

 הוב הארו רתסב ןתמבו םידסח-תולימגב

 קקטס אל ןויחבש תולודגה תווצמה תחא

 תודוה וקלח רפשש םושמ ,םדו-רשב ידסחל

 .הקירמאבש ותחפשמו ונב תכימתל

 המלש ןבה :יבסל ויה תבו םינב ינש

 ינשה ונב ,הקירמאל רגיהש ,ל"ס רזייל

 הביוט תבהו ,יבא ,הקנאינלוומ בייל םהרבא

 יכ ,ונתציחמב רוגל והונשקיב .הקבייצאפוקמ

 -ומה הפוקתב יכ ,הנעטב ,בריס ךא ,היה ןקז

 קר םיהלא תא תרשל לכוי השדחה תינרד

 .אוה ותיבבו ודבל ותויהב

 היהו "תודהי, םידלי ךמלמ היה אוה

 חינהל סתוא דמיל ; הווצמ-רבל םתוא ןיכמ

 .סרפ לבקל תנמ לע אלש ןיליפת

 ברע ידמ :יבסל התיה םינש לש תרוסמ

 תחקרמ-השעמ תסורח תושעל גהונ היה חספ

 ותיבל ואבש ,שרוד לכו ויריכמ לכל הקלחלו

 םויק ירחא .חמש גח תכרבב וכרבל גחה ברע

 סע אב היהו גח-ידגב שבל +אזה הווצמה

 גחה תא גוחל ונילא ,הנח ,תגרוחה יתבס

 ונתא ךחי תויהל רמש רקיעב .ונתציחמב

 יתחפשמ גח ולצא הז היה יכ -- רדסה לילב

 .לודג

 יתבסו יבס יכ ,הייאר-ידע יפמ יתעמש

 וילע ,שרגמל יתחפשמ לכ םע דחי וחקלנ

 וכיח םשו הביבסהו 'צשי'זור ידוהי לכ וסנוכ

 .רמה םלרוגל

 .הזה סויה ירחא סיימוי התמ הנח יתבס

 אוהו ,יבסל תאזה המולהמה התיה השק

 וכז םהינש .יעבט תוומ הירחא םיימוי תמ

 םהשכ ידוהיה תורבקה תיבב לארשי רבקל

 .םהידידיו סםתחפשמ ינב ידי-לע םיוולמ

 ידוהי לכ וחבטנ םידהא םימי ירחא

 .הרקיה יתחפשמ לכ ללוכ ,הביבסהו 'צשי'זור

 ! ךורב םרכז יהי

 יכדרמ-די ,וניו יאתבש
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 יבא לצא ףרוחה ףוס

 הדנק ,(דמלמ המלש) רלימ לוס

 ששואתהל םיליחתמ הרייעה יבשות .ביבאה תיברקתה תשגרומ ריוואב .וציקל ברק ףרוחה

 רבועה םוי לכב .טאל-טאל סמנ גלשה .םישדח העבראמ הלעמל ךשמנש ,השקה ףרוחה ןמ

 םיצבצבמ םשו הפ :רופכו גלש הסוכמ בר ןמז התיהש ,המדאה רתֹוו רתוי תילגתמ
 .רתויז רתִיי ךימס ץובה השענ ,םינבא םיפצורמ ויה אלש ,תובוחרב .םינושארה םיאשדה

 התיב דיל ,"קָאװאטס ,ל םשמו סציניילואל הדיריב רקיעב ,הבישיה ןמ התיבה ךרדב

 םיצלאנ ונאו ,םיילדרעה תא םידכאמ ונאש דע ,ךימס הכ ץובה השענ ,"רענידאר יד, לחר לש
 .קימעהו ךימסה ץובה ןמ ונידיב םאיצוהל

 -בצמ תא הלעמ ברקתמה חספה גח לש חירהו רתֹוי תישפוח הרייעב הריוואה לבא

 החתפתה ונלש הרייעב .הלילו םמוי רוטיקה אולמב תודבוע תוצמה תויפאמ .ונלש חורה

 .ןילופ יבחרב תורחא תובר םירעו הריבה השראו ליבשב הדבעש ,תוצמ תיישעת

 הדירוה אמאשכ ,הכונח ירחא דימ ונתיבב ,השעמל ,ולחה חספה תארקל תינכהה
 דחוימב ןכוה םיזוואה ןמושמ קלח .הטיחשל םריבעהו םימטופמה םיזוואה תא הילעה ןמ
 .חספה גחל

 היסיז לש הרוטקאפונמה תונחב םידב תונקל ונאצי הכונח לש ןורחאה םוי תרחמל
 .גחל תיבה ינב ליבשב תוצלוחו םינבל תריפתל ,דרובמילק

 הרייעב םירוֿפ

 החמשב ונריעב גחוה רשא ,םירופה גחב ,םידחא םימיל קר וקספוה חספה גחל הלא תונכה
 ןײטשרלג םוחנ ומכ ,הלאה םירוחבה ןמ םידחא .םינשער וניכה הבישיה ירוחב .הבר
 ,ריעה תא ודיערה םהינשער :וז הכאלמב דחוימב וחמתה ,סוק המלשו ןאמפארג המלש
 .םתוואגל ץק היה אלו םתייחמומב דואמ וברברתה םה .םיחתותב ורי וליאכ

 יתבב ורקיב םה .ץוח יפלכ הנטבה םע םהיתוורפ תא וכפה ,ושפחתה רעונ ינב
 תחא הנש .גח יריש ורשו םיכורעה תונחלושה דיל ובשי תיבה-ינבש העש םיבשותה
 ."שא-יבכמ , םלואב "ףסוי תריכמ , תגצה וכרע וליפא

 -תיבמ ונבוש ירחא ,ברעב .דואמ תיגיגח הריוואב םירופה גח גחיה ונלש תיבב

 לע .םינוש תואקשמבו גחיילכאמב ךורע היהש ,ןחלושה שארב אבא בשייתה ,תסנכה
 .ריינמ ףסכ-תורטש -- היתחתמו תועבטמ האלמ ףסכ-תספוק הדמעוה ןחלושה

 םירופב .ךר רמצב תדפורמ איהשכ ,גורתא-תספיקכ תיכוסה גחב השמיש ףסכה תספוק
 .םינוש הקדצ תודסומלו םינויבאל תובדנ תקולחל הדעונ איה

 חעשב .הבוט הרטמל תדבכנ חמורת גישהלו "םייחל , תותשל וסנכנ םידידיו םינכש

 דחוימ םירופ רישו "בקעי תנשיש, ונרש .םירופ-תדועסל החפשמה לכ הבשייתה תרחואמ

 תועשה דע הרישב וניליב ךכ ."על'הרפכל ונל תישענ ,ע'לרעה ןמה ךל יובא, :שידייב
 .הלילה לש תורחואמה

 הרומש הצמ

 רקוב-תחורא לכא ,ליגרמ רתוי םדקומ תסנכה-תיבמ אבא רזח חספ ינפל השולש-םיימוי
 תויבח הלגעה לע סימעהש ,ןולגע ורכש םש .רכיניווס על'השמ 'ר ברל ךלהו ןוזפיחב

 הריסב הנילפוטמ יג םהל הכיח רהנה ףוח לע .ריטסל ודריו ,יקנו ןבל דבב תוסוכמ

 םיילדה תֹא ואלימ םש ,רהנה עצמאל האצי הריסה .םישנא 4--2 ליכהל הלכיש ,הנטק

 דלפנזור ןבואר ,(ןמשיפ) דמלמ יול :ובשי הריסב .רהנה תפשל ורזחו םיכזו םייקנ םימ

 סעמאש לדנמו לרימ ,רלימ לוס

 .הדנקב 'אשי'זור ישודקל

 הרכזאגב
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 םייוניכ

 םהייוניכב ,בורל ,םיעודי ןיה הרייעה ידוהי

 היה אל ףא םיתעלש ,החפשמה םשב אלו

 ריע יפל ; םינוש ויה םייוניכהו .סיברל עודי

 .אצומה רפכ וא

 לש סםאוב םע וחתפתהו ולדג תורייעה יכ

 ורבעו םירפכה תא טאל-טאל ובזעש סידוהי

 םייח ומײקתה םש םוקמ ,תורייעב רוגל

 .םיאלמ םיידוהי

 -והב םתוא ולביק םהילעבש םייוניכ ויה

 סהב ואר םהילעבש ויהו תונחלסבו רומ

 םידדצה ושמתשה ,ביר תעשב ,םנמאו .ןובלע

 .רתויב ףירחה קשנבכ םייוניכס

 םייוניכה תא איצמה ימ ונרקח סעפ אל

 סתוימצעמ קלחל וכֿפהש דע םתוא קיבדהו

 אלו תושק הזמ ולבס םימעפל .םישנאה לש

 הארנ .בילעמה יוניכח ןמ רטפיהל ולכי

 תרוקיב ןיעמ ,"םע;עה לש 'יהריצי,, וז התיהש

 ףא םימעפלו םישנא לש םהיתושלוח לע

 ...תיריטס הציקע

 ליגב סםהייוניכ תא ולביק םיברש ינרכוז

 "הבישי,בו "רדח,,ב היה הנוי 'ר יברה .ריעצ

 -ידנאב סאד ; םייוניכב םידימלתה תא דבכמ

 ,יאלאמ רעד ,לצינייפ סאד ,קָאב רעד ,לט

 סהייוניכ תא ולביק םירחא .קירֿפעוו רעד

 -טלַאק םהרבא ומכ ריעב םיטסירומוהחמ

 םדא לכ סלקלו געלל םש דימת היהש ,קאש

 יוניכו םש ול קיבדמו ולש "ךעלטרעווכיילג,ב

 .הצקל הצקמ הרייעב קוחצ תוברהל

 אל תובוחרה לש םיימשרה תומשה תא סג

 -כמ תביתכל אלא ,םהב ושמתשה אלו ועדי

 ,גראב ןפיוא ; םייוניכ ויה םעה יֿפב .םיבת

 -עבמַאב ,קירב ןרעטנוא ,קָאוװאטס ןרעטנוא

 ,קראמ ןיא ,לסעג סעקספעק ,טָאטש ןיא ,סאג

 ןגעק א ,רעטסיולק םעד ןגעקא ,לקירב םעל

 .האלה ןכו וואבילאשז ןיא ,ענראשזָאפ רעד

 ילאימחו רנבא

 ,םהירבחו רעלעג ןמלזו ךלמ
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 (יבא) דמלמ ריאמ ,דמלמ הנוי םהל וכיח ףוחה לע .(קאווטיל) קויניז ל'מהרבאו
 ,לגרב םהרבאו

 ,רוטקפס ןרהאו ריפש הקייש ,רוטקפס ריאמ :"םיריעצ ,ה םינכומ ודמע הלגעה לע

 .םויחייצח דע ךשמנ הזה סקטה .םיילדב ואביחש םימב תויבחה תא אלמל היה םדיקפתש

 הלגעבש תויבחה ןמ םימה תא וריבעה ןאכ .רכיניווס השמ 'ר לש ותיבל ואיבה םימה תא

 .יקנו ןבל דבב תוסוכמ ויה ןה ףאש ,תיבה אובמב ודמעש ,תורחא תויבחל

 ,תוירטה תוצמה תא התיבה אבא איבה ברעב .הרומש הצמ תייפאב וליחתה תיוחמל
 .חספ לש דחוימה חירב תיבה תא ואלימש

 ירדס ,ל תונכה

 תאו ראשנש ץמחה תא ונפסא ;ץמח תליכא תא םדקומ ונמייס ,רקובב םכשה ,חספ ברע

 .חפירשל ץחרמל םתוא ונחקלו ץמחירועיב תעב ףסא אבאש םחלח ירוריפ

 ידכ ,ןחלושל הפסה תא ונבריק ,"רדס,ה ןחלוש תנכהב ,םידליה ,ונא ונלחתה תיכב

 םילכאמה תנכהב הקוסע ,ןבומכ ,התיה אמא .תיבהיינב לכל םיחונ הבישי-תומוקמ רוציל

 ,לוכאל ,םידליה ,ונא ונקפסה הניכה אמאש המ לכ תא ."רדס,ל םידחוימה םייגיגחה

 .גחה תדועסל םילכאמהח ןמ והשמ ראשייש חיטבהל ידכ חבטמה ןמ ונקחרוה ףוסבל

 .הלעגהלו הליבטל ץחרמל יתוא תחלושו לבח לע םירושק ם"וכסה תא יל השיגמ אמא

 ימא החיגשה התיבה יאובב .יל םריזחהו םיחתורה םימה דודב םתוא לבט ןלבה הציא

 לש םימה לכ תֹא קירה הציאש דע תוכחלֹו ץחרמל רוזחל יתצלאנ .ףכ לש הנורסחב

 .דודה תיעקרק לע תחנב הל החנש ,ףכה תא יל ריזחהו דודה

 ירדס ,ה ליל

 ,שמשה ןתנ הליפתה ירחא .גחה תליפתל תסנכה תיבל ,םירבגה ,ונכלה ברעה תישארב

 ידכ ,לכואה רדח תרקת לע ונילתש ,תסנכה-תיב תורונממ קרב תרונמ אבאל ,רלדנסה לאומש

 ינש :הנכומ רבכ התיה הבסהה'תטימ ."רדס,ה תכירע תעשב קזח רואב ותוא ריאהל

 לש בצמב "רדס,ה תא ךורעל אבאל ורשפיא ,םיכר םירכ םהילעו דחי ופרוצש תואסכ

 ",.אינע אמחל אה ,ב חתפ אבאו ,ןחלושל ביבסמ ונבשייתה ,תיבהיינב ,ונא .הביכש-יצח

 המדרנ איה -- ןחלושה דיל הנשי רבכ אמא התיה ,ןוזמח תכרבל ונעגהשכש ,ינרכוז

 .תיבל חספה תֹא סינכהל ידכ אמא הדבע השק המכ ונעדי ונלוכ .תופייע בורמ

 תאז רפסמ ינא תונמדזה לכב .םלועל חכשא אל ןשיה ונתיבב הלאה םירדסה תא
 ,ונידכנלו ונידליל



 הרייעב םיגחה

 ןאמצלאזיקויניז הנשוש

 שיתורח םהילא הנוכתהו םיגחה ךא ,ידומיל לגרל 'ץשי'זורל ץוחמ יתאצמנ תובר םינש

 וגגח דציכ םירומה ירבחו ידימלת ינפב רפסל יתגהנ גח לכ ינפל טעמכ .ינורכזב בטיה

 .םהמ םידחא לע רפסל ינוצרב ןאכ .ונתרייעב ,ונתיבב גחה תא

 תסֿפה גח

 .חספל ןמוש ידלג תנכהל םיזווא המטיפ ימאשכ ,ףרוחה עצמאב דוע ולחה גחל תונכהה

 .תשורח-תיבל ךפהנ תיבה .תוצונה תטירמל תיבה-ינב לכ וסנכתה םיזוואה תטיחש ברעב

 התרק הנה .םידחוימ םילכ ךותל םיקלח:םיקלח וכתח ולאו ,תוצונה תא וטרמ ולא

 : הלקת םעפ

 ןבומכ ןטק רמסמ הלגתנ םהמ דחאבו ךחוימ ילכב םינכומ ויה םינבקרוקה לכ

 הזיאמ ועדי אלו ליאוה שורדלו רוקחל ליחתה אבא ...זאו .אבא ינפל ןיינעה תא ואיבהש

 .םיזואה תעבש לכ תֹא לספ אבא .תועדה לכל ףרט אוחש ,רמסמה םע ןבקרוקה אב זווא

 !ףרט :קספ אבא .אמא לש היתונעט וליעוה אל

 קלס תנכהב ולחה הלא םימיב .םירופה גח תרחמל ולחה גחל תויתימאה תונכהה

 החפשמ לכש םינמז ויח .תוצמ תייפאֹו םיציב תריגא ,המדאייחופת ףוסיא ,תוצימחל

 ונא .ונלש תוצמה תייפאל הייפאמל ונתוא תחקיל התיה ימא .הלש תוצמה תא התפא

 .ןתוא ונבקנו ונידי ומב תוצמה תא ונדדר
 םיפדמה לכ תא ונאצוה .םהבש םיפדמהו תונוראה יוקינ היה הנימב תדחוימ השרפ

 :ונתוא תזרזמ דימת התיה אמא .תדחוימ הנווכב םתוא םיקנמ לנייהו הצוחה תואבטצאהו

 םימעפ שולש :רמולכ) "ןעקנעװש לָאמ יירד ןוא ןבָאש לָאמ יירד ,ןבייר לָאמ יירד;

 ונאלימ ,םינטקה םידליה ,ונא .(ףוטשל םימעפ שולשו דרגל םימעפ שולש ,ףשפשל

 .םנויקנב םיקיהבמו םיבוהצ ואצי םישרקה לכו אמא תדוקפ ירחא הדמתהב

 ,םילכה םע ונדרי גחה ינפל .ףסכהו תשוחנה ילכ קורימ היה הנימב תדחוימ הדובע

 לכ ושגפנ םש .קויניז למהרבא ידוד תיב ירוחאמש (עקשטיר) גלפל ,םחימה םהיניב

 יכונאו םירשיילפה ישנ ,רלג דוד לש ותב ,קויניז לטיגו הקבר ,רפּכ הקימ : םינכשה תונב

 הילכ קורימב םייפא תעיזב הדבע ונתאמ תחא לכ .הלודגה תורחתה הליחתה זא .,ןכותב

 . .היתורבח לש הלאמ רתוי םיקירבמ ויהיש הלדתשהו

 וא םוי .חספ דובכל םילכה יוקינב ןטקה גלפה די לע וניליב תועש לע תועש

 םנמא ויה חספל חספמ םירומש ויהש םילכ .רונתה תֹא םירישכמ ויה גחה ינפל םיימוי

 ךותב םימש יה הלעגהל םילכה תא .םילכ ליעגהל ךרוצ היה תאז לכבו ידוהי תיב לכב

 תולעל םיכירצ ויה םימה .תונבולמ םינבא םכותבו םיחתור םימ םיאלמ ,םילודג םידווד

 .םירדהמל םירשכ ויהי םילכהש ידכ ,דודה תפש לע

 ,םימי השולש-םיימויל היטבמאב תיכוכזה ילכ תא הרשמ אמא התיה ןמז ותואב

 הזה גהנמה תא יתב ינפב םיגדהל יתגהנ ,בגא .םימה תא םעפל םעפמ הפילחמ איהשכ

 ברע לש חֹור המיקמ, יתייהו היטבמאב תיכוכזה ילכ תא יתירשה .אבא תיב לשש

 .תיבב "חספ

 ונב םע טכרגכילרא רודגיבא הנשיהנש ונלצא רקבמ היה גה ברע לש רקובב

 ,חספ ברעב םוצלמ רוטפ היהיש ידכו רוכב היה ,היצנומ ,אוהו תויח ? המל .היצנומ

 היצנומ תא ףתיש אוה .ס'שב אתכסמ םוי ותואב םייסש ,ןהכה יבאל ואיבמ זיבא היה

 ."תורוכב תכמ,ב ןכתסהל אלו חספ ברעב לוכאל רתיה לביק הזבו םויסב

 ,המישוה תלעב לש התוהא ,קויניִז הטאלז

 וֿפסינ םלוכ .םדליו טוילאב רזייל הלעב םע

 .האושב

 אבא תיב

 תיב : קויניז תוחפשמ שולש ויח צשי'זורב

 ,היספ ימאו (רעב-לארשי וא) בוד-לארשי יבא

 םהיבא) קויניז (לבייל) הירא יבא-יחא תיב

 הכלמ לש א"לביו ,ל"גז לארשי הרומה לש

 ששו הרש ותשאו קויניז ל'מהרבאו (ילתפנו

 .סהיתונב

 .הדיחיה ינא ,ירעצל ,יתראשנ יבא תיבמ

 הירא ידוד .ולוכ דמשוה ל'מהרבא ידוד תיב

 .המחלמה ינֿפל אראל תולעל וכֹז וידליו

 -ולוו תבישיב דימלת ותוריעצב היה אבא

 ,קילאיב רודה ילודג סע דחי דמל סםש ,ןייז

 "הנק; םכח:דימלת רותב .דועו קוק ברה

 ,היספ ותבל ןתחל ,רש דוד 'ר ,יבס ותוא

 .ימא איה אלה

 ךא ;בו הב שמשל ידכ ונריעל אב אבא

 רתיו ,םיבר םיסכנ ול קינעה יבסש ןוויכמ

 םיבושח הרות-ינידב יכ-סא ,תונברה אסכ לע

 "ומעה ויתועידי לע ףסונ .ותצעל םינופ ויה

 -לכה ותלכשהב ןייטצה ,ך"נתבו ארמגב תוק

 תורפסה תא בטיה ריכה יבא .הבחרה תיל

 "יטמיתמב בר עדי ול היהו תיסורהו תירבעה

 ואב םיברו ,טמחש קחשמב ןייטצה אוה .הק

 .הז קחשמב ותא קחשל ידכ םיקחרממ וילא
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 .האובתה ירחוס תדוגאב רנח היה יבא

 -וגאה ישנאל שגפימ םוקמ שמיש ונלש תיבה

 ,םידחא תרכוז ינא הדוגאה ירבח ןיבמ .הד

 לסינ ,רסקוב קחצי ,ךדמלמ הפיפ :ומכ

 .וינבו רדיפדלוג לסוי ,ןאמרביוז היצחנ ,ןאמרפ

 .דמלמ ליסוס לש התיבב היה הדוגאה דרשמ

 -ה לש סיבושחה םירבחה ןמ היה אבא

 .םייח ,ידוד .הפוקה תא קיזחהו הדוגא

 המה תיבה .תונובשחה להנמ היה ,רש ןועמש

 'וקמ האובת-ירחוס רקיעב ,םישנא דימת

 -- רשגה ירוחאמו הליקיסמ ,הקבייצאפ

 -ה וולנ סםירחוסה לא ."קירב ןרעטנוא;;

 וקסעש ,"םירוטידפסקא;/ ,"סיליטיווארפ,

 םהיניב .ל"וחל תונורקב האובתה חולשמב

 ונתוה ,ןאמסקאו רשא-השמ תא תרכוז ינא

 ןמלס ,םיובנזור ןבואר ,רלג קייצמהרבא לש

 .רטומלרפ סהרבאו הברו

 ךורעל : הדוגאה ישנאל היה דחוימ גהנמ

 לכ התיה הדועסה .הרות:תחמשב הדועס

 וונתיבב הדועסה הכרענשכ .רחא תיבב הנש

 רשא השמ 'ר ונילא צרפש ןושארה היה

 ףוטחל ידכ רונתל רשי צר אוה ; ןאמסקאו

 תוביסמב ...םיאלוממה (עקשיק) םייעמה תא

 הנימזה אמא .בוט לכמ לוכאל וגהנ ולא

 .םילכאמה תנכהב וחרטש ,תודחוימ תולשבמ

 הקדוו היה וז הדועסב לבוקמה הקשמה

 -ֿפשמ סע ואב םישנאה .לפלפבו שבדב לשובמ

 .הרישבו הליכאב םויה תא וליבו םהיתוח

 -(מ,ב רבחו קהבומ ינויצ היה ל"ז אבא

 -עגהש ינפל ,יתודליב יתוא דמיל אוה .י'יחר

 אוה .םיירבע .םיריש ,רֿפסה:תיב ליגל ית

 ותב התלח סעפ .דואמ ילארביל שיא היה

 -ועה תמחלמ ירחא ונרג םלצאש ,קבדוא לש

 תא םילשהל ונקפסהש ינפל ,הנושארה םל

 זא ןיה הלוחה תבה ירוה .ונתיב תיינב

 תבש לילב יתוא ליבוה יבא .בונובלודזב

 ,החפשמה תא קיעזהל ילע הוויצו תבכרל

 .התב תא ליצהל ידכ

 ."לביטש רעקסירט,ב ללפתמ היה אבא

 תשפוחל סעפ יתעגהשכ .יאבגה םש היה אוה

 -ךמל סש ,הנליווב רנימסה ןמ התיבה םיגח

 תופקהה תעשב תחכונ תויהל יננימזה ,ית

 .ול ונתנ הנושארה הפקהה תא ."לביטש,3

 לטנוי ;ויה "לביטש,ה לש םיבוטה וירבח

 לקנעי ,דלֿפנזור לוולוו ,יקסבונטר המלש ,צלֿפ

 .דועע ייטשראפ השמ ,ןייטשפא

 תכלל ליגר היה םיירהצה-ירחא תבשב

 ןרעטנוא, עבטִה קיחב וירבה םע ליײטל
 וידישכ ךלה אוה .ריטסה תודג לע "קירב

 ינינעמ וידידי סע חחושמו תינרוחא תובלושמ

 .אמויד

 ישנא דצמ לודג דובכל הכז אבא

 ינפל רטפנ אוה

 .הלודג

 .ריעה

 הייול ול הכרענו האושה

 ,תלוכמה תונחב הקוסע התיה ,היספ ,ימא

 .הקדצ יניינעב קוסעל ןמז םג האצמ ךא

 .תדחוימ םידסח:תולימג תֿפוק הל התיה

 תיינקל םישנ רפסמל הרזע הלא םיפסכב

 וז הריכממ .קושב ןרכמלו םיציבו תולוגנרת
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 ,אבאל רוזעל תונחל הז םויב האצי אל ימא ."ךעלדיינק ,ל :רקיעל םיעיגמ ונא ןאכ

 ונלצא ולכא אל תלאתפוכ .םילכאמה רתיו ךעלדיינקה תנכהב הבר הדובעה התיה חבטמב

 חמק וא הצמ לובטל הלילחו הרומש הצמ תליכאב רהזנ אבא יכ ,חספ לש ןיוחאל דע

 ,םירכמהו םידודה תיבל ונבנגתה םינטקה ונאו ךעלדיינקל ונשפנ האצי ןכל .םימב הצמ

 ,ךעלדיינק -- רוסאה בוטה ןמ םועטל ונלוכי םש .הרומש הצמ תליכאב ורהזנ אלש

 תרימא ,הכולמה-סכ לע הבסהה ,רדסה תכירע .גחה שדקתה לילב סקטה היה םמורמ

 אֹל) םינוש םימעטמ תליכא ,ודילא לש וסוכ ףוריצב תוסוכ עברא תייתש ,הדגהה

 .יח ימי לכ ינורכזמ החמיי אֹל הז לכ -- (ןבומכ ,ךעלדיינק

 החפשמה לכשכ ,םעט ביטמנ ךירעה הפיה ןחלושה תֹא ראתל ונימיב לגוסמ ימ

 ?ןירוח-ןב ומצע תא שיגרמ רחא לכו אתווצב תבשוי

 םיוופיכה םוי

 הגהנ ימא .ןידה םוי ינפל םידחא םימי רבכ תשגרומ התיה םירופיכה םוי ברע תריווא

 ,תיבבש םידליה ,ונא .גחה ינפל עובשכ םינבל תולוגנרתו םילוגנרת ,"תורפכ, ןיכהל

 םויק תעשב .גחה ינפל םידחא םימי (ןגָאלש תורפכ) תורפכה תווצמ תא תימייקמ ונייה

 םימחר יבל אלמתנ "יתפילח תאז, ,"יתרפכ תאז, :ימא ירבד לע יתרזחשכ .,הווצמה

 היתקשנ םעפ אל .וניאטח לכ תא םיליטמ ונא הילעש ,הנכסמה הנבלה תלוגנרתה לע

 .אמא לש היתורעג תורמל

 לכ .לודגה וסנפ םע עיגמ טחושה הירכז 'ר .ןידה םוי ינפלש ברעה עיגה הנה

 םייח ידוד ,רלג דוד ,רשיילפ ,רפפ .ונתיב ךיל בוחרב תורפכה תא םיזכרמ םינכשה

 ימא .הכחמה טחושל תורפכה תאבהב םיקסוע ונחנאו קויניז למהרבא דודה ,רש ןועמש

 תולוגנרתה שער .תורפכה םד תא גופסתש ,רפע וא לוח תמירע ןיכהל םוי דועבמ החרט

 םהיתופוע ירחא םישפחמה םישנהו םידליה תולוק םיפסוותמ וז המוהמל ,ןוימד לכ רבוע
 .םבכשמ לע םילוע לכהו בוחרה טקש טאליטאל ,ובברעתנש

 .תורפכה תווצמ תא םייקל אבא לש ורות אב טקשה ררתשה תיבבשכ ,הלילה תוצחב

 דערו "תוומלצו ךשוה יבשוי םדא ינב, :תועמדמ קונחה ולוק תא תעמוש ינא םויה דוע

 .יפוג לכב רבוע
 הכימשה תֹא תוכשומו תובכוש ונאו ,הטאלז יתוחא יל תרמוא -- "הכוב אבא;

 .תודעורו ונישארל לעמ

 ותיילע ינפל ,'תוברת,/ רֿפס-תיבב הרומ ,קויניז לאושי םתהֿפשמ"-במ תדרֿפנ קֹויניִז תחּפשמ

 .קויניז היראו למרבא ,וב-לאושי :םיחאה תשולש -- זכומב .לאושי-צראל



 .חכטמב תקסוע אמאו ארמגב ןייעמ אבא .םהיקסעמ ונפתנ יבאו ימא .רקובה ריאה

 .החותמ הריוואה תישענ ברע תונפל .החנמ תליפתל תסנכה תיבל םיכלוה םה ןמז דועבמ

 -- "יל חלסו ,יחא ,יל לחמ, :אבאל םינִינחתו םיכוב לוקב הנופו ונילא אב למהרבא ידוד

 .תקספמה הדועסל ןחלושה תֹא ןיכהל המידקמ אמא .יכבה תלהקמל םיפרטצמ ונאו

 תעב ןהכ לש העונתב וידי תא םירמ ,דיסכ רוויח ,אבא .שדח ןיינע ליחתמ הנהו

 .ןורחא -- ריעצהו ןושאר רוכבה -- דלחל םידליה ןמ דחא לכ תא ךרבמה םינהכ תכרב

 תשגינ ףוסב .אבאמ יתכרב תא לבקל תנכ לע הענכהב ושאר תא ןיכרמ ונתאמ דחא לכ
 יבא תכרב תא תשקבמו ,הייוגה ,תרזועה םג

 .ונלוכ לע לפונ לודג דחפ .תיבב םירגתסמ ,םידליה ,ונאו תסנכה-תיבל וכלה םירוהה

 .ירדנ-לכ לילב ןידה םוי תמיאמ דעור םימב גד וליפאש םישיגרמ ונאו םיפגומ םיסירתה

 הרות תחמש

 תסנכהיתיב) לושירעקסירטב וכרענש ,הרות-תחמש לילב תיפקהה תא חוכשל לֹוכי ימ

 ,ונתיבל םיללפתמה ונמזוה תופקהה ינפל .תיברע תליפת ירחא דימ (קסירט ידיסח לש

 "םשילעב., לשרה 'ר שמשהו ,ריעה יבשותמ םיבר וביבסו עצמאב ךלוה יבא .יאבגה תיב

 דועבמ הכרע ימא ."עטיאבג ,בוטיםוי טוג ַא, :םהיפבו ונתיבל םיעיגמ םה הנה .םתא

 .שבדו לפלפב לשובמ ש"יי ,שובכ חולמ גד ,תוגֹוע :בוט לכמ ןחלושה תא דעומ

 תיב .תופקהל םירזוח ןכ ירחא .םירשו יבא ביבס םידקור םידיסחהו תממחתמ הריוואה

 ןיב ךלוה יבא .הנושארה הפקהל םירגובמה םינמזומ הנהו .הפ לא הפמ אלמ תסנכה

 הרותה-ירפס תא םיקשנמ ףטו םישנ .החמש בורמ ויתודג לע הלוע טקה יבלו םינושארה

 ,לובג ןיא החמשלו

 באב העשת

 הלודג הרבח .םויה תוהמ תא םיחכוש .םידליה ,ונא ךא ,ימואל לבא םוי והז ,השעמל
 .(סעקַאידָאב) םילרורח ןיכהל רקוב דועבמ תאצוי ,תונבו םינב ,םינטק םידלי לש

 ,רדיר השמ ומכ םיפסונ םידלי הילא םיפרטצמשכ עגרל עגרמ הלדג הזילעה הרובחה

 .הירחא ינאו הטַאלז יתוחאו רפפ הקימ ,רשיילפ לש םידליה ,קויניז לטיוו הקבר ,רש םהרבא
 ןרעטנוא  לכב םירזפתמ ונאו ,םיצוקה ליבשב קית ומצעל ןיכה םידליהמ דחא לכ

 תא הלשיב רבכ הנה יכ ,ונב אמא תרעוג התיבה ונבושב .םתֹוא ףוטקל "קַאװַאטס

 תנמ לע ,ןוזופחב םילכוא ונא .תקספמה הדועסה תארקל בלחב תובחרה תוירטיאה

 .הלועפל הצוחה תאצלו רהמל

 תרימאל תננוכתמ אמא .תסנכהיתיבל לכרדב אוהו םיילדרעב וילענ תא ףילחה אבא

 ;קויניז הרש יתדודלו רפכ המטל תארוק איה הנהו .תיבב "הניארו הניאצ ,ב תוניקה

 ןברוח לע תולוק ילוקב תיכובו הפצרה לע תובשייתמ ןה ."ןענייוו טמוק ,רעבייוו

 .שדקמהיתיב
 תורוחבה ןיב םיצצורתמ 'נא .םינטק םידשכ הצוחה רהמ םיצר ,םינטקה ,ונא

 תחא אל .השאר תא תיסכל הרהזנ אלש .הרענ לכ לש היתורעשב םיצוק םיצעונו
 ?ונומכ םיריהמ םידש גישהל לוכי ימ ךא ,ונשינעהל ידכ ונירחא הצר

 .הלפאב יורש היהש ,תסנכה'תיבל ץיצהל רשפא זאו "יאלמה, תא ונרמג ףוס-ףוס

 .תילולפאה ךותמ עקוב שובכ יכבו םיכופה "םירדנטש, לע ובשי םישנא

 םהיללפתמו יפרשנ תויסנכהייתב .ץשיזור ידלי לש קוחצה םלאנ .םינש ורבע
 תאו ךנברוח תא הכבמ ינא יבל ברקמ .םייח ורבקנ ,יתרייע ,ךינקזו ךידלי .ודמשוה

 .דוע ומוקי אלש ולא

 !ךורב םרכז יהי

 קפסל הגאד םג אמא .ולא םישנ וסנרפתה

 דוע .תוינע תוחפשמל הקסהל םיצע ףרוחב

 החקרמ יקובקב הניכמ התיה : הלש גהנמ

 תוריפמו ('צכאמעגנייא ,עינעראוו,,) לטפמ

 -מוא התיה) אובת אלש הרצ לכ לע םירחא

 -המ התיהו ("ןפראדאב טשינ לאסשמ, :תר

 .תודלוילו םיינע סילוחל תקל

 איה ףא הקוסע התיה הטאלז יתוחא

 תבוטל םג הלעפ ןמז ותואב ךא ,ונלש תונחב

 .טולאב רזעילאל האשינ איה .תמייקה-ןרקה

 ,תוירבל החונו שפנ:תנידע התיה הטאלז

 .אמאל המודב

 -בעה הפשב הפי הטלש לטיג-הליכ יתוחא

 ,קסניפב רפסה-תיבב השכר הפשה תא .תיר

 .קירביל והיעשיל האשינ איה .הדמל םש

 ודלונ .סרב הילדגל האשינ הקבר יתוחא

 הנייטצה איה .דודו הלייב : םידלי ינש הל

 ןולח דיל ופסאתה הרשש תעב .ברעה הלוקב

 .םיענה הלוקל וניזאהש ,םיבר סישנא ונתיב

 ,דוע םניאו ויה הלאה סירקיה םישנאה לכ

 ! רבדה ירזכא המ

 (קויניז תיבל) ןאמצלאז הנשוש

 ,ןמשיֿפ הינוס
 .טיּפוק הבירו

 : תוורבה שולש רברג הקבר
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 רלג רב-יטומ תחפשמ

 ילאימחר רנבא

 םוי תמחלמב לֿפנ ,רלג השמ לש ונב ,יכדרמ

 .(אוס תלעתל ובעמ םירוֿפיכה

 -ליחב לייח ,ןמלז ויחאו וירוה ,רלג השמ

 .ינלוֿפה םישרֿפה
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 האמה תישארמ ,ריעצ ליגמ ינויצ ןשיה רודבש םיריעצִה ןמ היה רלג רב-יטומ 'ר

 קר ורבד תא עימשמ ךא עמוש ,רובידה לע השעמה תֹא ףידעמ ,טקש ,םירשעה

 ,רתויב תוקוחר םיתעל

 תשולשל ןתנ ,דימא תיב-לעב ותויהב .קושה זכרמב לזרב ירצומל תונח לעב

 ייחב הרועמ היה .יללכהו ירבעה ךוניחה בטיממ ,ןמלזו ךלמילא םימואתהו השמ ,וינב

 .הוונעבו הענצב יבויח לעפמ לכל די ןתנו תידוהיה הליהקה

 ,תרוסמה בטימ יפל ידוהי תיב םייקל ֹול הרזע ,איה ףא תינקתש ,הלייב ותשא

 ,ריעצה רודה שפנלו ןמזה חורל וניבה םה ,ןיע-תרצ תוקידאמ קוחר ךא

 תעונת לש ךוותה ידומעמ היהו תינויצה תורדתסהב ליעפ היה ,רוכבה ,השמ

 ותוניגה לשבו הליהקהו היריעה יניינע לכב יקב היה .ריעצה וליג תורמל ,"ץולחה,

 ןומא ול ושחר םייתגלפמה םידגנתמה םג .לוכה ותוא ודביכ

 עצבמ היה אלו תמייקה-ןרקב ,תירבעה הירפסב ,"תוברת, רפסהי-תיבב ליעפ היה
 םידוחיל רזע םעפ אלו ןומא ול ושחר םיטייבוסה ןליפא .וב די ול התיה אלש ינויצ

 .םינכוסמו םישק םיבצממ תאצל וכבתסהש

 םע .יתלשממ ךדיקפכ דבע םש בשיביוקל עיגהו היסורל חרב םיצאנה ברקתהב

 .שדחמ וייח תא ,הינאפ ותשא םע דחי ,ליחתה ןאכו ץראה יפוח לא עיגה המחלמה םות

 דימלת ,יכדרמ ,ורוכב ונב .רפסה תנכהב בר וקלחו ריעה יאצוי ןוגראב ליעפ אוה

 תירצמה ריעה י'ע הלעתל רבעמ םירופיכה םוי תמחלמב לפנ ,עבש-ראב תטיסרבינוא

 ,(1950 ינויב 6 דלונ) ולפונב 24 ןב היה .הפינ'ג

 .ל"הצב תרשמ ,ריאי ,ריעצה ןבה

 הבישיב ודמל םה .הרייעב םיביבחו םיעודי ויה ,ןמלזו ךלמ ,םימואתה רבייטומ ינב

 ,ינויצה רעונה ןיב םיליעפ ויהו "ץולחה ,ל וכייתשה ,"תוברת,בו

 ץראל הלעו הרשכהל אצי ,"הברה השעו טעמ רבד, -- תיבה תרוסמל ןמאנ ,ךלמ

 אוה ,טדנמה ימיב ויניגממו שבוכה תמר ץוביק ינובמ .תונושארה םישולשה תונשב

 .הזה םויה דע ותחפשמ םע םש
 .המשגתה אל חוקתה ךא ,ןמלז ויחא תאו וירוה תא הלעיו םוי אובי יכ חוויק דימת אוה

 .הרייעה ידוהי לכ לש רמה םלרוגכ היח םלרוג -- ותחפשמו ןמלז חאהו םירוהה



 הדראווט בוחרמ קאילב לטומ

 ןורש רנבא

 הררופתה ,ןילהֹוו ירפכב תוזוחאה ילעב ןוטלש טטומתהשכ ,הנושארה םלועה תמחלמ רמגב

 ,"ץשי'זורמ מ"ק 25-כ תקחורמה ,ֹונלמֹוא רפכה ידוהי לש תילכלכה "המצעמה, םג לילכ

 ויה .קצוללו יץשי'זוורל ורבעו רפכה תא םבור ובזע ,קאילבו רפפ ,תוחפשמה יתש ינב
 ,ליזארבלו הקירמאל ,םיל רבעמ םיקוחר תומוקמל ודדנש םג

 בלב ותיב תא עבקו השראוול עיגה המוק הבגו ידנולב ,האנ רבג ,קאילב לטומ

 הינשה המוקב ,הננָאשו הנזאל'ז תובוחרה תובלטצהב ,44 הדראווט בוחרב ,ידוהיה בושייה
 .תומוק 2 ןב תיב לש

 ןיינבל םישרקו תוחול -- םיצעב רחסמ הבר תוצירחב ולהינ הדירפ ותשאו אוה

 ויה .םישדח םיניינבל ץע תונולחו תותלד רוצייל םיינכימ הכאלמייתבל םתרוחס וקפיסו
 ,דובכב וסנרפתה םה .ורג וב תיבה רצחב ינשהו הננָאש בוחרב דחאה :םינסחמ ינש םהל

 םהל קינעהו ,םינב ינשו תונב שש ,הפיו הלודג החפשמ םיקה קַאילב לטומ
 םייחה ןונגס לא הלקנ לע לגתסה אל לטומ .םהה םימיב השראווב ידוהיה ךוניחה בטיממ

 ,התראפת לכ לע ,תידוהיה תרוסמה תאו תובחרה תא ותא איבה אוה ;השראוו ידוהי לש

 .תונויצל -- הנושארבו שארבו המואה יכרעל הקיזה תא -- ןילהוו ידוהי לש

 היה לטומ .ץראל הילעה התיה ויתופיאש שאר רשא ,ליעפו רע ינויצ תיב הז היה
 ןייעמ איהו ,"הפוקתה, יכרכ ואצמנ םירפסה ןוראב .הירוב לע תירבע עדיו ליכשמ שיא

 רעונה-ינב םע םהילע חחושמו לקשמהיידבכ םירמאמה תא ארוק ,םעפב םעפ ידמ םהב

 ,התיבה איבמ ויהש םיטנדוטסהו

 השפנ טהל לכב הילא ףרטצה ,ןילופב תיטסינויזיברה-תינויצה העונתה הרבגשכ

 םידוהיש ,"םינטק,ה םיימשיטנאה םייוליגה תא הארו הלוגב ידוהי םויקב ןימאה אל אוה

 רצק ןמז ולע ףא ,הקברו הבול ,ויתונב יתשו ץראל תולעל ןנכית .םהמ ומלעתה םיבר

 ,האושה ינפל

 תידוהי הריא תיבב הררש גחבו תבשב .ימואל'יתרוסמ היה תיבב םייחה חרוא

 תיבה תרקע םעטיבוטב הניכהש ,תידוהיה תרוסמה יפל םילכאמ ךורע ןחלוש :תמדקתמ

 םיריש אבא םע םידליה ורש ,טבשב ו"טב וליפאו ,םירופבו הכונחב .הבוזילא תתרשמהו

 .הבר תובהלתהב םיילארשיצרא םיירבע

 העש ,טבשב ו"טב רכוז ינא .שדחה ירבעה רישה תֹא בהאו ברע לוק ול היה

 :ורש םה ,"רשעי-השימח, תוריפ ומעט םידליהש

 ,לילגבו ןורשב

 ,םישורבו םילקד ןיב

 ,םידלי םיקחשמ

 םישודק םע לארשי

 םיתפש לכ לע רישו םה םישש

 .םילשורי ךל השדח וז הריש

 לטומ וצימחה אל ,"י'צשובונ, ןורטאיתב עיפוהו השראוול "המיבה, ןורטאית אבשכ

 ורשוה דוע ךכ רחא םיבר םימי .ןהבש הלמ לכ ןואמצב ועלבו ,תוגצהה ןמ תחא ףא ויתונבו

 יאבמ רעונהיינבו תונבה ,באה תלהקמב ,"יחצנה ידוהיה,מו "קובידה ,מ םירישה תיבב

 ,תיבה

 .קאילב הדירפו לטומ
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 הרייעב הנותח

 ,יתוחא לש הנותחה תא ינא תרכוז

 האיכ ,ראפ בורבו םע בורב הכרענש

 ...לרב 'ר טחושה תבל

 ונתיבל אב הנותחה ינפל הנש יצחכ

 (ישטשימַאפעינ) טיײהחה לסוי-סייח

 תא רופתל ,תורסע תורוחב ותאו

 סידגבו הלכה לש הנותחה ידגב

 םדי רשא ,םיבורקלו החפשמה ינבל

 זושדח תופילח רופתל הגישה אל

 .ערואמה דובכל

 הנותחה דעומל בורק --- ינש בלשב
 רעד, והילא 'ו ונילא אב --

 ןיכהל היה ודיקפתמש ,"רעווראס

 -יכה לכו תואקשמהו םילכאמה תא

 ואב ותא .תרוסמהו גהונה יֿפל דוב

 םילישבתה תנכהל תוחבטו תורזוע

 .ןידכו תדכ

 הריצ לע הבבותסה תיבה תלד

 .םישדוח ךשמב .הרגסנ אלו ףרה אלל
 סיאב ויה םידידו םינכש ,םיבורק

 דחוימ ןויערב ימ ,הצעב ימ : רוזעל

 .חומ לובלבב םתס ימו

 סוניכ ןיעמ ליחתה הנותחה עובשב

 תוזחמה לכמ ואב .לודג יתחפשמ

 ןיב וצצורתהש סםינטק םידלי םע

 .תיבב לודג "דירי, היהו ,סםילגרה

 החפשמה יבורק ואב ןתחה דצמ

 -אשמ להנלו "חפנתה,,7 וליחתהו

 -תחורא הכרענ .'וכו הינודנה לע ןתמו

 םינכשה יתבב םישנא תואמל ברע

 -םלואב רוסחמ ללגב ,בוחרה לכב

 : .הרייעב תונותח

 -תרומזת יוולב אוחב הבצוה הפוחה

 ירחא .רעמזעלק ךורב 'ר לש הלפאקה

 עבש לש תבש ירחאו תאסכ הנותח

 שיא-שיא םיחרואה ןורזפתה ,תוכרב

 ,םיפייע תיבב ונראשנ ונחנאו ותיבל

 ...םורגופ ירחא ומכ ךופה תיבב סיצוצר

 -רבד םתסו םינצילה וֿפיסוה ריעב

 ,םינתוחמה ,הנותחה לע רבדל םינ

 דע ,געלב ימו חבשל ימ -- הינודנה

 .הרייעב תרחא הנותח הברקתה רשא

 (רדניב תיבל) דמלמ הבהז
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 המלו המ ינפמ

 חמשנה תדרוי
 המר ארגיאמ
 ? אתקימע אריבל

 "םינצבקה ידוקיר, תא ודקרו ,"יתייער הפי ךנה, :אניבור לש התאירק תא וקיה םה
 .ןיקסמ לש םעורה ולוק םע

 דובכ תא הלעמו עיפימ ,המר לעב ,ירבע ןורטאית תוארל דאמ האגו רשואמ היה
 .תוללובתהל וטנש ,השראווב םידוהיה םיריעצה יניעבו םייוגה יניעב תינויצה העונתה

 ייסרבינואהו תויסנמיגה ידימלת רקיעב ,םיבר רעונ-ינב ולחה ,תופיה תונבה ולדגשכ

 החפשמה ינבל הינסכא ןיעמ םג שמיש תיבה .ינויצ ןודעומ ןיעמל ךפהש ,תיבב רקבל ,הט

 ורגהש ֹוא ץראל ולעש החפשמה ינב לכ .השראוול ונמדזהש ,קצולו 'ץיש'זור ,ונלמואמ

 .תופי םינפ רבסב ֹוב ולבקתנו הזה תיבה תא םכרדב ורבע ליזרבלו הקירמאל

 הלעה אל שיאש םינשב ,השראווב ידומיל תפוקתב תיבה יאב ןיב תויהל יתיכז

 .רתוי בוט דיתע לע ויתומולח תא ןיידע םקר רעונהו ןברוח לש תורשפא ותעד לע

 .תוירזכאב ברחנו סרהנש ןק :האושה לש הידגארטה קמוע תא למסל הזה תיבכ ןיא

 ירחא לארשיל העיגהש ןמטכר הוחו תירבה תוצראב הקברו הבול :תונבה שולש ודרש

 ויה םיאלפנה םירוחהו קילאצו קילומש םינבהו רמתו המיס ,רתסא תונבה .היסורב םידודנ
 ,תיצאנה היחל ףרט

 !םרכזל הבצמ הלא תורוש הנייהת

 סהיגבווק ינפ תא סילבקמ (ןוארב היוא ןזחה) הנתחו ;הלעב ,(ןימימ הנושאו) זמלמ הבהז

 .ליזארבמ גרבסייו לדייו ןזור היצר



 ונלמוא ידוהי תדגא

 ןורש רנבא

 ,המחלמה בקע הסורה התיהש 'ץשי'זורב ילכלכה בצמה ללגב ,אמא הטילחה 1919 תנשב

 ,1922 דע ,םינש 2 ונרג הז רפכב .ונלמוא התדלוה רפכ לא הידלי תעבש םע בושל

 דוע וב ויח ונדבלמ .יץשייזורמ מ"ק 25-כ לש קחרמב ,יסיפיט יניארקוא רפכ הז היה
 ויוב תשמהו (ימא-תוחא התיה ,הרש-היח ,ותשא) קאילב דוד דודה : תוידוהי תוחפיימ 2
 .הינ'ז םתבו רתסא ותשא ,ימא-יחא ,רעפעפ רדנס דודהו

 קאילבו רעפעפ תוחפשמה

 םלועה תמחלמ ינפל ,רפכה ידוהי לש "רהוזה , תפוקת לע םירופיס ינזאל ועיגה יתודליב

 החפשמל וכפהו ןהיניב וכדתשהש ,קאילבו רעפעפ תועודיה תוחפשמה יתש לעו ,הנושארה

 ,תירבה-תוצראב תעכ םייח םהיאצאצו לודגה םלועב ורזפתה ןמזה תצורמב .תפעוסמו הפנע
 ,ליזארבבו לארשיב

 תואמ לע רפכה תומדאש ,וקנסֹונ לודגה הזוחאה לעב לש ויקסע תא ולהינ םה

 ש"ייה:תופרשמ ,ןלש חמקה תונחט תא ולהינ םה .ול תוכייש ויה "םיניטאיסדה,

 םיקפסמו תואלקחה ירצימ לכו רקבה תא ,תואובתה תא םינוק ֹויה םה : (הינלארגה)

 יץשייזור ,דורבמיכורט ,קלוק תוכומסה תורייעה ןמ ואבוהש ,םיינויחה םיכרצמה תֹא רפכל
 ,םיקחרממ ףאו

 וסנרפתהש הלאכ םג ויה ךא ,הביבסה לכב םשייעודיו םידימא םירחוס םהיניב ןיה
 .תווצמ-ירמושו םימכח-ידימלתכ ונייטצה םלוכ םלוא ,קחודב

 תואמ ןיב וקלוח ויתומדא .הזחאה לעב םש היה אל רבכ ,1919-ב רפכל ונאבשכ

 ?ץיבקשירוט ,יסורה רוטארטסינימדאה רצק ןמז דוע להינ ושוכרמ רתונה .תאו םירכאה

 רתונו המחלמה ינפל הנבנש ,אמא לש הדוד ,קאילב לטומ לש האנחה ותיבב ונרג ונחנא

 ותודימא לע דיעהו םיכומנה םירעאה יתב ןיבמ טלבתהש ,חוורמ תיב הז היה .םלש טעמכ

 תוצבשמ היױשע הרקתה התיה הסינכה רדחב .וב היונב התיה הכוס וליפא .וילעב לש

 .טמחש חול ןיעכ ,הזל הז םידומצ ,םיינועבצ םיעצקוהמ ץע תולקמ לש תולודג תויעובר

 םילבחו ץעדילגלג תכרעמ י"ע וחתפנש ,"םיפנכ , יתש יושע היה ,ץע-יפיחשמ היהש גגה

 יפנכ תא םיחתופ ויה ,הכלהכ "הכוסב בשיל, תווצמ םייקל ידכ .גגה תילעב ךכל ונקתוהש

 ,ןידכו תדכ הרשכ הכוס ,םימש תסיפ התארנ הרקתה "תולקמ ,,ל דעבמו םידדצל גגה

 עבטהו ףונה
 :ןילהוו לש דחוימה ףונה -- תיבה תביבסבש עבטה תוארמ ינורכזב ותרחנ וז הפוקתמ

 ;םדא תמוקכ ההובג המק :ףוס-ןיא יבחרמ דועו תמסוכ ,הרועש ,ןופש ,הטיח תודש

 ,תיבהמ םירטמ תורשע המכ ותישארש רעי ;תחש ריצקלו הערמל אשדיירכ

 םידחא תועובש םירוסמב ודבע םה .קנע ןולא ץע ותרכו םישנא ואב דציכ ינא רכוז

 עזג ראשנו םיפנעה תא וצציקש םינזרג םע םישנא ואב ךכירחא .קנעה תא ועירכהש דע

 איצוהל ולמע םידחוימ הדובע-ילכ תרזעבו עוצקמ ילעב ואב ךכ-רחא .ויבעבו ולדגב םוצע

 .םימה ינפ לע וטישהש ,הלודג הריסל ותוא וכפהו ועיצקה ,עזגה לש "ךות ,,ה תא

 ותמדא תא שרוחה רכאב ןנובתהל יתבהא .וילשה ירפכה ףונה תא יתבהא ןטק דליכ

 המוחה ונתרפ תא ץיקב רקוב ידמ הרדעל הפסאש ,העורה תא יתבהא ; תורפב וא םיסוסב
 הטקלש ,(סעדאגַאי) תוינמכוא אלמ סרח דכ רעיה ןמ האיבה ףאו ,ברע תונפל התוא הריזחהו

 דמצל וא םיסוסל תומותרה תולגעה שער תא יתבהא ןכ :תורפה לע הרימש ידכ ךות

 ,םירווש

 רנלמוא קאילב דוד 'ר
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 .הלעבו קינווקש הוש

 הנושארה הצולחה ,(ןמרביב) קאילב תידוהי

 תיבב הדמל ,1922-ב3 צראל התלע .החפשמב

 .לויימ הנח תלהנהבש ,ללהנב יאלקחה רפסה

 לע (לאמשמ הנושארה) תדמוע איה הנומתב

 .ללהנב שקה תמירע
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 תונתוכה תא ונטשפ יחאו ינא .תוירטפ לש "רצוא, ונתיבל ךומסה רעיב וניליג םעפ

 םידודל הקליח ףאו תוירטפ קרמ הלשיב אמא .התיבה ונאבהש תוירטפב ןתוא ונאלימו

 ,םינכשלו

 : םיקחרמל ודהדהש םירכאה לש הנותחה יריש תא יתבהא

 ..."ַאּפָאלכ ָאהָאנור קַאי ,ַאּפָאּפ ילונַאמדָא;,

 בוזעה ןומראה
 ןג היה ןומראה תיזחב .הזוחאה-לעב לש ונומרא ,ברחו בוזע ראופמ ןינב דמע ונתיבל ךומס

 ירפ-יצע לש לודג ןג -- וירוחאמ .םיפנע ןומרע יצעו םרחא םירדהנ םיחרפו םידרו לש יונ
 דחוימב יתוא וכשמ הזה ןגב .םיחמומ לש תינכת יפ לע הארנכ ,תורדש-תורדש עוטנ
 ךעלעּפנייוו) םינטנטקה תוריפהו םילודגה "ןומעפ, יסגא ,םהינימל םייסיסעה םיחופתה

 .(טסערגַאו
 עלקו ותכוסב בשי ןמזה בור ךא ,תצקמב םנמא עירפה ,ןקזה ןויטנא ,ןגה רמוש

 ,םהילגרל ולענ רפכה ירכיא בורש ,"סעלעטסָאּפ , ,םילענה תא הברעה יצע תופילקמ
 ץיקב .'ץשיזורב וא קלוקב ויתוריפמ קלח רכומ היהו ןגה תא רכוח היה דוד דודה

 לע םיבכוש וא הפיה ןגב םילייטמ ונייה דחיו דודה ינב תשמח תותבשב ונילא םיאב ויה

 ..דיתעל תומולחהמו עבטהמ םינהנ ,םיצעה לצב בשעה

 םיוכיאה ייח

 םשובל ;שק םיסוכמה םיכומנ םהיתב : םיינע ףא םיתעלו םיעונצ ויה םירכיאה לש םהייח

 םחלה וליפא ,וניכהל ןעדי אלש ינפמ טושפ לכוא :תיב-תדובע דבמ בורל יושע ,טושפ

 -- דואמ הכומנ התיה תיתוברתה םתמר :םעטירסח היהו בוט יופא היה אל םהלש

 םיטקש הלא םייח וארנ ,םידוהיה ,ונלו תוביציב הלא םייח ונייטצה הלא לכ תורמל ךא
 םידהה רפכל ועיגהשכו .ותמדא לע םע לש םייאמצע םייחל םיעוגעג ונב וררועו םיאירבו

 וז הרושבל ופיצש םיריעצה לש םהיתובל לא ורדח םה ,תינויצה העונתה לש םינושארה

 | ,ןויצ תביש -- הצרא הילעה ןויערל ובהלתהו

 םיכרצמה תא םהל ואיבהש ,םידוהיל וקקזנ םירכיאה .םיבוט ויה םייוגה םע םיסחיה

 הרזע לע הכרעהו וז תודידיל יוטיב ונתנ ףא םיתיעל .םתרצות תרומת םיקחרממ םיינויחה

 םא ,רמולכ ,"ַאדישז ָאד ָאט אדיב קַאי, :םייוגה יפב הרוגשה הרמיאה הרוכז .הבוט הצעו

 ,ידוהיה לא ךל הקוצמב התא



 החפשמה תא תסנופמ יתוחא

 ,דואמ ריעצ ליגב ,המתרנ אבא תומ ירחאש ,םירמ הלודגה תוחאה תסנרפמה התיה ונתיבב
 .םינטקה םידליה תעבשו אמא תרזעל

 תורכיאהש ,תיקדיס ירבדו םיגירא האיבהו השראוולו יץשייזורל תעסונ התיה איה
 חאה ,אמא יתוחאל ורזע .תרחא תיאלקח תרצותו םיציב ,תולוגנרת ,האובת תרומת ונק
 ,רוסחמ ונלבס אל .הגייפ תוחאהו לאכימ לודגה

 (קאילב) רנלמוא דוד דודה
 שיא היה דודה .תישארה ךרדה לע ,רפכה זכרמב דמעש לודג ןינב היה דוד דודה לש ותיב
 .םיבוט םישעמבו הרותב ,הליפתב הברמ ,דיסח

 םכותבו ,םינוש םיכרצמ לש תונח ול התיה ןכ .'וכו ,האובתב ,רקבב רחסממ סנרפתה
 ."הקדוו;

 ושמישש םיבוט םיסוס ינש וליפא םימעפלו סוס דמע ובש הוורוא התיה תיבה ירוחאמ
 .הלק ףרוח-תלגעו האנ הלגע ול התיה .הביבסה תורייעל תוכוראו תורצק תועיסנל

 -תרצות עפשב וקפיסש תובלוח תורפ 2-2 הבו הלודגה תפרה התיה הוורואה י"ע
 ,םידיריב הריכמל רקביינבו תורפ םג הב ויה ןכ .ויחרואלו תיבה ינבל בלח

 התיה תוקריה ןגב .ץיקה ישדוחב םיירט תוקרי קפיסש ,הפי ןג ערתשה תיבה ירוחאמ

 הזה תיבל סנכנ היה חרואירביע לכ .םיבוט םימ הקפיסש ,החפשמה לש תיטרפה ראבה
 .הבידנ םיחרוא-תסנכהמ הנהנו

 אצי .תונחל םיכרצמ תונקלו רקבה תא רוכמל קלוקלו 'ץשי'זורל עסונ היה דודה
 -- חיטבה רנלמוא דוד םא יכ ,ועדי לכה .ויפ אצומ תא רמושח ,ןוגהו רשי רחוס לש םש ול

 חקמתהל בהא אל רחסמב .רמאש המ קוידב םייקי אוה :הזוחב וא רטשב ךרוצ דוע ןיא
 .םייחל התושו הקסיעה תא רמוג היה .םיינונטקה םירחוסה ךרדכ

 לכל םיחרוא-טינכמכ עודי היה .תובידנבו תובחרב להנתה תיבה ךא ,רישע היה אל

 ותיבב בשי ,תולוגנרת וא לגע טוחשל ידכ רפכל דורבמיכורטמ טחושה אבשכ .חרוא רבוע
 ,דוד דודה לש

 הנשה תומי רתיב םג .הכונח ימד ונל ןתנו ,םינטקה םידליה ,ונתוא חכש אל הכונחב
 .רפכב ונתא בשיו קלוקמ דחוימב אבוהש ,דמלמה לצא דמלנש גאדו ונב ןיינעתה

 תחו תבש ימיב

 ,דוד 'ר .רוביצב הליפת םש הכרענ םיגחבו תותבשבו הרות-רפס היה דודה לש ותיבב
 םיפרטצמ ויה םיגחבו תותבשב ."ארוק-לעב,הו הליפתה לעב היה ,ברע לוק לעב היהש
 ."ןינמ,, היה אל םהידעלב יכ ,סצליס ךומסה רפכהמ טוגוק תחפשמ ינב םג ונילא

 ,םירפכה ינש ןיבש ךרדה עצמאב רעיב "בורע , חינהל ישש םוי לכב גאוד היה דודה
 ..תבש םוחתמ האיצי לע ורבעי אל סצליס ישנאש ידכ

 וא ןינעמ שוריפ םהב אוצמלו תורוקמב ןייעל בהא ,"ןוחטב-לעב, דיסח ,זילע םדא היה

 ריבסהל הסנמה ,"תווצמה ימעט ,, רפס םהיניבו םידיסח ירפס המכ ויה ותיבב .והשלכ שודיח
  ,תידוהיה תרוסמבש םינושה םיגהנמה םעט תא

 וליאו ,ויקסעב ול ורזע -- םהרבאו השמ ,רשא -- םילודגה .תיבב ולדג םינב השימח

 .תוכומסה תורייעה ןמ תיבל ואבוהש ,םידמלמה לצא ודמל -- ףסויו בקעי -- םינטקה

 םידיריל העיסנה

 העיסנ .דואמ השק התיה ,גלשבו ץובב ,םשגבו רוקב ,ףרוחה תולילב םידיריל העיסנה
 קרו ,תופצורמ ויה אל םיכרדה .הלילה לכ הכרא םירטמוליק השמחו-םירשע לש קחרמל
 ותעשב וחנוהש ,הזל וארק "טאקאנ, ,םיצע יעזג "םיפצורמ, ךרדה יעטק ויה םשו הפ
 ,ץובב העקש אל םנמא ,םהילע תרבועה הלגעהו ,הז דיל הז ,המחלמה ןמוב אבצה י"ע
 ..הלש םילוטלטה תא םהיעמב ושח םיעסונה ךא

 ,קאילב קילייז ,היבאש ,(הקטאלז) הבהדמ

 ,תיראצה היסורב םיקאזוקה ידיילע חצרנ

 ,תידוהי התדוז םע לאושי:אראל התלע

 תעבגב םידליה רפכב הכנחתה .9 תב איהשכ

 םימורגופה ימותי ליבשב דסונש ,הרומה
 תהחפשמ ןבל האשינ איה .הניאוקואב

 .קצנירפש
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 ל"ז רגניז אבא

 ךלונ הבילו "רעװַאטלָאּפ רעד, סייח ןב

 -אנה ןוטלש תפוקתב .5.10.1928-ב 'צשי'זורב

 תודותו תודשלו תורעיל 12 ןב דליכ חרב םיצ

 -חפשמ לכ .םייחב ראשנ ותיישותו ותוזירזל

 .ריעה ידוהי םע דחי התפסנ ות

 יטייבוסה ןוטלשה לש סינושארה סימיב

 -שייפ הדוהי ,םיריעצה וירבח םע דחי הסינ

 םיניארקואב םוקנל םירחאו רטיור יבצ ,רט

 .םיצאנה ימיב םידוהיל ורזכאתהש

 עיגה הברעמ תכלל תורשפאה החתפנשכ

 רעונה רפכ לא עיגה ןאכמו הילטיא ןופצל

 -ש ,הילטיאב ינאב-יד הירמ הטנסבש ''סידוא;;

 -וא יתלאששכ .הדגירבב לייחכ ותוא יתלהינ

 ןופצב יתעמש :הנע ?ןאכל תעגה ךיא ות

 םורדב רעונ רפכ להנמ יריע-ןבש הילטיא

 .אובל יתטלחהו

 :בצ, םירענה תצובקל ףרוצו ריעצ היה

 אוהש הרש הרומה ינפל הננולתהשכ .י'םיר

 :הל יתרמא ,עירפמ םימעפלו לודג בבוש

 ,בבושו אירב ךחא דלי אצמנש חמש ינא

 סיגהנתמ רפכב רעונה ינב 600 לכש העש

 םהירוענש ימכ ,ידמ רתוי םייניצר םירגובמכ

 .ןמז םרטב םהמ ולזגנ

 "בק םע דחי צראל עיגה 1945 רבמבונב

 יקסבולמירק םייח וכירדמו "םירבצ,; תצ

 הלא ויה ."הנילטק ססנירפ,, הינאב ,(תרק)

 ידימלת תיברמש םינורחאה סיטקיפיטרסה

 .הינא התואב דחי ולעו םהב וכז רעונה רפכ

 דוע .ערטמ אובקל ךלה צראל ועיגהב

 -שהו תדלומה תנגהל בצייתה 1047 רבמצדב

 לארשיל תמיײקה ןורקה תיב תנגהב ףתת

 ךחאב ליהכ ,ןורטלו שיר-א-ללת תוברקב

 תוריסמב ןייטצה ."יתעבג, תביטח ידודגמ

 לותח לש תוזירזבו וילע ולטוהש תומישמל

 .ביואה תוזגפה ינפמ קמחתהל עדי

 ירצמה שלופה ךגנ דודשא לע ברקב לֿפנ

 לואש תירקב תוחונמל אבוה .1948 ינויב 3-ב

 .1951 רבוטקואב 21יב
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 טםיארונה םימיהו חהספ

 תארקל .םיגהנמה לכ לע הדפקה ךותו ראפ בורב תידוהיה תרוסמה בטימ יפל וגחוה םיגחה

 ,רפכה תוחפשמ לכל תוצמה תא ותיבב םיפוא ויה חספה

 םיב ,הנטק תידוהי הדע י"ע ורמשנ -- םיארונה םימיה -- םירופכה םויו הנשה-שאר

 לש הדרחה תא ונייח ,םינטקה םידליה ,ונחנא .םארומו םתשודק דוה לכב ,םירכנ לש לודג

 יכ ונל היה המדנ ,לפנ בכוכו ירדנילכ תליפת רחא אמא םע התיבה ונכלהשכו ןידה-םוי

 ,וניתוליפת תא לבקל ידכ ,ועקבנ םימשה

 .הבר תוזילעו החמש התיה הרות תחמשב

 סצליסו ונלמוא ידוהי ןיב תודידיה
 ודידיה דובכל ,תיניארקוא יקלחבו שידיי וקלחב היהש ,ריש רש היה דוד דודהש רכוז ינא
 : סצליס ידוהיו ונלמוא ידוהי ןיבש

 יטארב קאי ןדיי רעצליס ןוא רענלעמוא,
 יטאילוה קַאי יטַאנז אבערט
 יטַאשטעװטָא םָאהָאב דערעּפ

 םעיַאילוה יא םָאיּפ ימ ַא
 ."םעיַאשטעװטָא סָאהָאב דערעּפ

 שדוקה ןושלל ותבהא

 היה ,ריעב ונילא בתכמ חלששכ .שדוק-ןושל ויצחו שידיי ויצח היה בתכמ דודה בתכשכ
 -- :ךרעב ,ןושלה הזב ובתכמ

 ,..יחיו תשרפ ,'א םוי,

 .(ריאי םכרנ) י"נ םידליחו לטיג (ירשב ראש) ב"ש

 ,(לעוש תלובש) ש"ש דופ 5 ןגד דופ 5 ,םיטח דופ 10 לרעה םע םכל חלוש ינא

 ,םיחולמ םיגד 'ק 10 ,ש"י יקובקב 20 יל חולשל שקבאו ,םיציב קָאש 20 ,םירועש דפ 7
 ,"תבשל תורנ 'ק 4 ,חלמ י'ק 15 ,םירמש יק 1

 םידליל ןהבמ תודיח

 תודיח ינימ לכב םידומילב םהיתועידי לעו םתנובת לע דומעל ,םידליה תא ןוחבל בהא אוה

 הרותה יכ ,תוצירחב דומלל םתוא דדועמ היה אוה .ידוהיה יווחהמ בורל ,תומכוחמ תולאשו
 ,םדאה ייחב רקיעה איה

 .תובוחרב ןהיתוהֿפשמ ינבו הקבוו תידוהי ,ל"ז לטיג :תויחאה שולש



 םייחב תונטק לע רתוול ןוכנ ,םדא בהוא ,בל-בידנ םדא ותויה לע דוד דודה תא יתבהא

 -לעיףא .ןובשח לכ ילב הקוצמב החפשמ ינבל רוזעל בהא .תלוזה ןעמלו תיער ,הווחא ןעמל

 .זילעו וקלחב חמש דימת היה .בל'בידנ היה ,רישע היה אלש יפ

 ,ייל-ייל-ייל חסונב םיינויצ םיריש וא םידיסח ינוגינ ,םידליה ונא ,ונרש רשאכ ונרכוז

 תייוגב ושורפש יידיייד וריש .ןביגּפָא ןעמ ףרַאד טהיילמ ןַא .ייל-ייל ורישת לַא, : רמא

 | " .ףיזתחל ןכרטצת אלו ..ןת

 םהשכ םינהוכה לא טיבהל רוסאש עודי :הז ןפואב ונתוחקיפ תדימ תא ןחב םעפ

 ךלי טיבי םא היהו .םהילא טיבמ שיא ןיאו תילטב הסכתמ רוביצה .םינהכ תכרבל םילוע

 טיבי םאו :הינשה ןיעב רוועתי -- הינש םעפ טיבי םא :תחא ןיעב רוועתי -- תחא םעפ

 .םכח דלי לש הבושתל הכיחו לאש -- ?תישילשה םעפב

 רוועתנ רבכ םא תישילשה םעפב טיבי ךיא :הלאשב בישהש םידליה דחא אצמנשכו
 .הבוט הכרעהל הכז .,?ויניע יתשב

 החֿפשמה ווויפ

 תובחר לא ,רפכבש םידחוימה םייחה לא ,לודגה תיבה לא ושפנ ימינ לכב רושק היה אוה

 ובזע ויחא לכשכ םג ,לודג רוביצ ברקב קחדיהלו ריעב רוגל רובעל לוכי אלו שפנהו ףונה

 : םיקחרמל ואציו רפכה תא

 עבשיתב ; השראוול לטומ ;יטיס-קייל-טלוסל ,תירבה תוצראל -- קאילב ןתנו שיבייל
 תונשב ורגיה ,ףסויו בקעי ,םהרבא :וינב תשולש .הבוסואל -- לזייר ;קצולל --- םייחו

 רבע ,רשא ,רוכבה ונב .(1975 תנשב רטפנ ףסוי) .ליזרבבש ורינאיז-יד-וירל םישולשה

 ,קצולב רוגל

 .האושה ינפל הרטפנ הרשיהייח הדודהו ,היינשה םלועה תמחלמ ינפל רטפנ דוד 'ר

 תשרומ תא תונשקעב ךישמהל הסינש ,ותחפשמו ,השמ ,ינשה ןבה קר ראשנ רפכב
 .םתוא וגרה ש"מי םיצאנהש דע ,ונלמוא ידוהי לשו םיקאילבה לש תראופמה תורודה

 ,ותדכנו ליזארבב וינב לש תוחפשמה שולש ,ב"הראב ןתנ ויחא תחפשמ םייחב ורתונ

 םייחה ,םולבנרב קינוס ר"ד ,עבשיתב ותוחא-ןבו ,קיצייה הרובד ,קצולמ רשא לש ותב
 -תוצראבו לארשיב תואצמנה ,לטומ ויחא לש ויתונב שולש לש ןהיתוחפשמו ,לארשיב

 .תירבה

 ןובשח תֹא השוע ,ביבאילתב היחה ,קאילב לטומ 'ר לש ותב ,ןמרביב תידוהי

 : התחפשמ

 ,םהובא -- קאילב ךוז לש סינבה תשולש

 .ליזארבל ורגיהש -- לייז ףסויו בקעי

 -ה תשולשמ ידיחיה ,רעפעפ (סקאמ) לאכימ

 -וא ,רוונדב יח ,םייחב ראשנש רעפעפ סיחא

 "מ ןושארה) דמוע אוה הנומתב .תירבה:תוצ

 ןמלז חונמה אישנל םינפ-תלבק תעשב (לאמש

 "רא רייוי ,ילאימחר רנבא .'אשי'זור-תיבב רזש

 אישנה ינפ תא ליבקמ ,'צשי'וור יאצוי ןוג

 די תא צחולו
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 ותדליו ונלמואמ קאילב הלסוס : תודלי 3

 .רעש הילחר -- אסכה לע .דמלמ קילורס לש

 ,1915-ב םיקזוקה וגרה קיליײז יחא תאו אבא תא

 ,םיצאנה וחצר םהיתוחפשמו השראוומ ןתנ יחא תאו ץרוויקמ םהרבא יחא תא

 ץראל ונילע ,קילייז יחא תב ,הבהדמו -- הקברו ינא ,ל"ז לטיג -- תויחאה שולש ונא
 .םהה םימיב תיצולחהו הנטקה תובוחרב ונתיב תא ונעבקו ,םירשעה תונשב לארשי

 ,יקסלקיוז ,קצנירפש ,לקנרפ :תוחפשמה ופעתסה לארשיל ואבש הלא םידירשמ
 ,ןברי ןכ ,רבוחלו ןמרניב

 יתויחא יתש לש ןהיתוחפשמו ,ל"ז לטיג לש הנב ,ךיליירפ לבייל םיאצמנ ב"הראב
 .הנושארה םלועה תמחלמ ירחא םשל ורגיהש

 יאקירמאה ףנעה -- םירעפעפה
 ינפל תירבה תוצראל ורגיה -- רעפעפ לאכימ א"לביו ל"ז לטומו קיציא -- םיחאה תשולש

 ,ודארולוק ,רוונדב ועקתשה .ברקתמה ןברוחה תא ושח וליאכ ,הנושארה םלועה תמחלמ

 .חילצמו חתפתמ ,ריעצ החפשמ ףנעל דוסיה תא וחינהו ,אטוי ,יטיס-קייל-טלוסבו

 םייחב םיליעפ םה ,יטיסיקייל-טלוסב תידוהיה הליהקהמ רכינ קלח םיווהמ םירעפעפה
 ,םיילכלכהֹו םיירובצה

 םיפנע ואיצוהו םישרש וכיח םה .ל"ז קיציא לש יינב ןכו וינבו לאכימ םייח רוונדב
 !וברי ןכ ,דואמ ופעתסהש םייתחפשמ

 תעב םהב וכמתו ןילופב וראשנש םתחפשמ ינבל ןעשמ ושמש הלאה םיחאה תשולש
 תמחלמ ץורפ ינפל ,1929 תנשבו לאכימ יחאו םירמ יתוחא םהילא ורגיה 1922-ב .הקוצמ

 .םהילא עיגהל ,םתוחא התיהש ,ימא סנ ךרדב החילצה ,הינשה םלועה

 ,ש"מי םיצאנה י"ע ופסינש ,ותחפשמו רדנס חאה ראשנ ןילופב



 שטשישזאר ןיא ןדיי ןופ עטכישעג

 ילאימחר רנבא

 רעכלעוו ,םענייא דנַאל ןיא םיקיתוו-םירבח ערעזדנוא ןשיװצ ןענופעג טשינ ןבָאה רימ

 ַאיַאקסיערוועי, רעד ןיא .טָאטש רעד ןופ גנואײטשטנַא רעד ןגעוו ןלייצרעד וצ טסייוו

 רעד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה 1847 רָאי ןיא זַא ,ןענופעג רימ ןבָאה "ַאידעּפָאלקיצנע

 טבעלעג טרָאד ןיוש ןבָאה 1897 רָאי ןיא ןוא תושפנ 702 שטשישזָאר ןיא הליהק רעשידיי

 .ןדיי 9

 עטכישעג רעד טימ שינַאגרָא ןדנוברַאפ זיא שטשישזָאר ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג יד

 ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעגנָא זיא סָאװ טיבעג רעד זיא סָאד .ללכב ןילָאװ ןיא ןדיי ןופ

 ךיירטסע ,דנַאלסור ןשיװצ ןלױּפ ןופ גנולײטרעדנַאנַאפ רעד ןיפ טייצ רעד ןיא דנַאלסור

 ,1792 רָאי ןיא ןסיירּפ ןיא
 ןוא דנַאלסור וצ טרעהעג טָאטש יד טָאה רָאי קיצנַאװצ-ןואיייווצ ןוא טרעדנוה

 ןיא סרעטנעצירוטלוק עשידיי עסיורג יד טימ ןדנוברַאפ ןעוװעג זיא הליהק עשידיי יד

 לייט ַא ןעוװעג ןענעז ןדיי רעשטשישזָאר יד .גרוברעטעּפ ןוא עװקסָאמ ,וועיק ,סעדָא

 ןבָאה עכלעוו ,טייצ רענעי ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ טייהרעמ יד ,ןדיי ןָאילימ ייווצ יד ןופ

 ,דנַאלסור ןשירַאצ ןיא טבעלעג

 ןוא ,ןטיבעג ענעדישרַאפ ףיוא קיטעט רעייז ןעוועג ןענעז ןילָאװ ןיא ןדיי יד

 ןשיסור ןדנעזיורב ןיפ לייט רעלַארגעטניא סלַא ,טיבעג ןלערוטלוק ןפיוא סרעדנֹוזַאב
 זיא המחלמ רעד ןופ ףוס םוצ .חמחלמיטלעוו רעטשרע רעד ןיפ ךורבסיוא ןזיב םוטנדיי

 ,דנַאברַאפנטַאר ןיא ןבילברַאפ זיא לייט-חרזמ רעד :ןרָאװעג טלײטעגרעדנַאנרַאפ ןילָאװ

 .הכולמ רעשיליופ רעטעדנירגעג יינ רעד ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעגנָא זיא לייט-ברעמ רעד

 עקיניא טָאטש יד ןיא 1920 רָאי ןיא גירק ןשילױוּפ-שיטעיװַאס ןופ טייצ רעד ןיא

 ,טייז רעשיליײּפ רעד ףיוא ןבילבעג יז זיא ףוס םוצ .טנַאה וצ טנַאה ןופ רעבירַא לָאמ

 ןסירעגרעביא ןענעז דנַאלסור ןיא סרעטנעצ-רוטלוק עשידיי יד טימ ןעגנודניברַאפ יד

 ,ברעמ ןטימ ןוא עשרַאװ טימ ןעגנודניברַאפ עיינ טנפעעגפיוא ךיז ןבָאה'ס .ןרָאװעג

 ,רָאי קיצנַאװצ זיולב ןטלַאהעגנָא טָאה סָאד רעבָא

5 



 גנוטלאווראפ טאטש יד
 יז ןיא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאֿפ

 ןימ ,רעלעג השמ 'ר זיא ,ןטייצ עשירַאצ

 .טָאטש ןופ עטסַָארַאטס רעד ןעוועג ,עדייז

 ןבעגוצסיורַא ןעוועג זיא ןטכַאמלופ ענייז ןיא

 ןקיטרַאנדישרַאפ ַא ןופ ןטנעמוקָאד עלעיציפָא

 יא רע .ןטרָאֿפסַאּפ ךיוא יוװ ,רעטקַארַאכ

 עשיטָאטש יד .טָאטש ןופ טפיוה רעד ןעוועג

 טימ ןבילקעגסיוא סיא טָאה גנורעקלעּפַאב

 ףליה רעד טימ -- הטיש רעקיטרַאנגײא ןַא

 ןלייוו וצ טכער סָאד .ןליוק --- ?סעקלַאג;; ןופ

 .רענעמ זיולב טַאהעג ןבָאה

 וווז ןייַז טנשריעג טָאה טמא ןקיזָאדמעד

 טסּוװַאב ןעוועג זיא סָאװ ,רעלעג קיציא 'ר

 ןעמָאנוצ ןייַז טימ טנגעגמוא ןוא טָאטש ןיא

 ןטלַאהעג רע טָאה טמַא סעד ."עטסַארַאטס ,

 טסייה סָאד ,ןקַאלַאּפ יד ןופ ןעמוקנײרַא ןזיב

 .המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ןופ ףוס זיב

 עשיטָאטש יד טריטנַאגרָא ךיז טָאה'ס יב

 -ֿפנָא עשיטַאטש יד ןוא עיצַארטסינימדַא

 טנעה ענייז ןיא טרירטנעצנַאק רע טָאה ,גנור

 ןשטנעמ ךַאסַא ןוא ןטכַאמלופ עלעיציפַא

 ןוא ףליה ןייז ןופ קיגנעהּפָא ןעוועג ןענעז

 .גנולדנַאה ןייֵז

 -סיגַאמ רעד טריזינַאגרָא ךיז טָאה'ס ןעוו

 -רַאפ-טָאטש רעד ןיא ןעוועג ןענעז טארט

 ןקַאלָאֿפ 2 ןוא ןדיי 10 :םירבח 12 גנוטלַאװ

 רדנסכלַא צירּפ רעד ןוא יקסניטישז ר"ד ---

 ןענעטז ןקַאלָאּפ ייוצ יד ךיוא .יקסלַאֿפַאז

 -ידיי טימ ךעלכעזטּפױה ןרָאװעג ןבילקעגסיוא

 ןבילקעגסיוא זיא יקסלָאֿפַאז .ןעמיטש עש

 -טָאטש רעד ןופ רעטסיימרעגריב סלַא ןרָאוװעג

 -ידיי ןופ ףליה רעד טימ ךיוא גנוטלַאוװרַאֿפ

 זיא רעטערטראֿפ ןײז סלַא ;ןעמיטש עש

 ןופ רעײטשרָאֿפ רעד ןרָאוװעג ןבילקעגסיוא

 .ןײטשדנַאמַאיד לאומש ןטסינויצ יד

 -עג ןבילקעגסיוא זיא ןַאמלעּפָאק לאיתוקי

 רעד ןופ ףךילגטימ) קינוַאל סלַא ןרַאװ

 ןוֿפ רעײטשרָאֿפ סלַא (גנוטלַאװרַאפ-טַאטש

 בקעי זיא רעטעּפש טייצ ַא .ןפורג עקניל יד

 -עציוו סלַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ןײטשנָארב

 .ןײטשדנַאמַאיד טָאטשנַא רעטסיימרעגריב

 יד ןבָאה הפוקת עקידרעטעּפש ַא ןיא

 -יבמָאק ינימ לכ טימ טצצונַאב ךיִז ןקַאלַאֿפ

 -טסירק לָאצ יד ןרעסערגרַאפ וצ ידכ סעיצַאנ

 וװיטַארטסינימדַא ןבָאה ייז .רעליײו עכעל

 ףרָאד סָאז טָאטש רעד ןיא ןסָאלשעגנָא

 -רַאװק עכעלטסירק ערעדנַא ןוא ווָאבילַאשז

 םעד צוחמ ןעוועג רעירפ ןענעז סָאװ ,ןלַאט

 .םוחת ןשיטָאטש

 רעלעג השמ
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 ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעגנָא ,ןילָאװ ץנַאג טימ ךיילגוצ ,שטשיש.ָאר זיא 1929 רָאי ןיא
 דנַאלשטיײדירלטיה ןופ לַאפנָא ןטימ .ּפָארטנביר-װָאטָאלָאמ םכסה ןטיול דנַאברַאפנטַאר

 ןוא סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טריּפוקַא שטשישזָאר זיא 1941 ינוי ןיא דנַאברַאפנטַאר ןפיוא
 רעד) 1942 -- ב"שת לולא 'י ןופ גָאט ןיא ןרָאװעג טעטכינרַאפ זיא הליהק עשידיי יד

 ,דנַאברַאפנטַאר םוצ טָאטש יד טרעהעג טציא .,(ָאטעג ןופ עיצַאדיװקיל רעד ןֹופ גָאט
 .ןדיי ןייק רעמ ָאטשינ טרָאד ןענעז'ס רעבָא

 טציזַאב ןליפַא ןבָאה ייז :ןבעל קיטרַאנגיײא ןַא טלקיװטנַא ןבָאה ןילָאװ ןיא ןדיי יד

 .שיערבעה ןוא שידיי ןיא :ןכַארּפש עדייב ןיא טקעלַאיד רענילָאװ ןלַאקָאל לעיצעּפס ַא

 יו רערעדנַא ןַא ןצנַאגניא ,שובל ןלענָאיצידַארט ַא ןגָארטעג ןבָאה ןדיי רענילָאװ יד
 ןייק ןעוועג טשינ זיא ןילָאװ ןיא תודיסח יד .ןליוּפ ןיא ןעמונעגנָא ןעוועג זיא'ס

 רסומה-תטיש עטסואװַאב יד ןעוועג זיא תובישי יד ןיא סעדָאטעמ-ןרעל יד .עשיטַאנַאפ

 ןוא טייקכעלרע ,תוטשּפ רעייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה סעקַאינילַאװ יד ,"ףסוי תיב;
 -לעזעג ןשידיי ןופ ןגייווצ עלַא ןיא קיטעט ןעוועג ןענעז ןדיי רענילָאװ יד .טייקיסיילפ

 ,ןעגנומערטש ןוא ןעגנוגעװַאב עשיטילַאּפ עלַא ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא ןבעל ןכעלטפַאש

 ןט-20 ןוא ןט-19 ןיא ןעגנולסיירטפיוא עכעלטפַאשלעזעג עסיורג יד וצ טריפעג ןבָאה סַאװ

 : .טרעדנוהרָאי

 ףרָאד ַא ןיא ,ןילָאװ ןיא רענעריובעג ַא -- קילַאיב ןמחניםייח ןופ ןעגנוּפַאש יד ןיא

 ןיא רעגייטשיסנבעל רעד ,טּפַאשדנַאל יד ,רוטַאנ יד ּפָא ךיז טלגיּפש -- רימָאטישז ןבענ

 יד קרעוו ענייז ןיא ּפָא ךיז ןעלגיּפש ךיוא .תולג ןופ לקניוו םעד ןיא ןדיי יד ןופ ןדייל יד

 | .ןדיי רענילָאװ יד ןופ גנואיירפַאב רעלַאנָאיצַאנ וצ ןעגנובערטש

 ,רעליקיס םהרבא 'ר ןופ ןוז רעד ,שטשישזָאר ןיא רענעריובעג ַא ,ילאמׂש רזעילא

 -עדליש ןענעז סָאד .ןשטנעמירוטַאנ עשירעפעש יד טרעדלישעג רעכיב ענייז ןיא טָאה

 ,עמַארָאנַאּפ-רוטַאנ רעד ןופ ןרָאװעג טסולפנייאַאב ךעלניײשרַאװ ןענעז סָאװ ,ןעגנור
 ןרָאי-רעדניק עטשרע ענייז ןיא טבעלעג טָאה רע רעכלעוו ןיא

 ייברַאפ-ליפ ןוא טײקיטײזלַא רעייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ןדיי רענילָאװ יד

 רעד ןופ רעגנעהנָא עטנערברַאפ ןוא טייז ןייא ןופ םידיסח רעקילָא ןוא רעקסירט .טייק
 -תירבע עשיטסַאיטנע ןוא עלוש -"תוברת, יד :טייז רעטייוצ רעד ןופ עיצולַאװער
 יז רעביא ןוא ;טייז רערעדנַא רעד ןופ ןטסישידיי עשיטַאנַאפ ןוא טייז ןייא ןופ רעדער
 יד ליצ סלַא טלעטשעג ךיז טָאה עכלעוו ,גנוגעווַאב עשיצולח יד ןוא עשיטסינויצ יד עלַא

 ,תוילע עלַא ןיא לייט ַא טַאהעג שטשישזָאר טָאה םעד קנַאד ַא .לארשייץרא ןייק הילע
 רעד ךָאנ תוילע עטצעל יד ןוא הלפעה רעד זיב הילע רעטייווצ רעד ןופ קידנבײהנָא
 ןופ עקימַאטשּפָא ןבעל טעטש יד ןיא ןוא ץוביק ןיא ,ףרָאד ןיא ,לארשי ץנַאג ןיא .האוש

 ןבָאה ייז !י"חל ןוא ל"צא ,"הנגה, רעד ןופ תורוש יד טליפרַאפ ןבָאה ייז .שטשישזָאר
 ,טייהיירפ רעזדנוא רַאפ ןבעל רעייז ןעועג בירקמ ןוא תומחלמ עלַא ןיא טפמעקעג
 ,טייהרעכיז ןוא טייקיגנעהּפָאמוא



 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ראפ

 ןעזאר הירא

 ךייט ןופ ןגערב יד ייב טגיל סָאװ ,זיירק רעקצול ןיא לטעטש סיורג ַא זיא שטשישזָאר
 מ"ק 20 ןופ קחרמ ַא ןיא עשרַאװ-װעיק עיניל-ןַאבנזייא רעד ףיוא ךיז טניפעג ןוא ריטס

 .תורוד ליפ ןופ רבע ןכייר ןייק טשינ טָאה שטשישזָאר .לעװָאק ןופ מ"ק 50 ןוא קצול ןופ

 זיא'ס .טרעוו ןשירָאטסיה ַא ןופ ןטײקכעלמיטרעטלַא ריא ןיא ןעניפעג טשינ ךיז ןבָאה'ס

 םעד ץָארט .תוליהק ערעדנַא ןיא יו ,הליהק רעד ןופ סקנּפ רעד ןבילברַאפ טשינ וליּפֲא

 רעמ ןוא עטסקיטכיוו יד ןופ סנייא ןוא לטעטש קיטרַאנגייא ןַא ןעוועג שטשישזַאר זיא

 ,ןילָאװ ןיא ךעלטעטש עטלקיװטנַא

 סָאד זיא שטשישזָאר ןופ רודהיינקז ןופ ןעגנולייצרעד יד טיול ןוא הרעשה רעד טיול

 -עקלעפַאב רעד ןופ גנולייצסקלָאפ יד .קירוצ רָאי 170 ַא טימ ךרעב ןענַאטשטנַא לטעטש

 ,רעטעּפש רָאי קיצפופ .ןדיי 702 טבעלעג ןַאד ָאד ןבָאה'ס זַא ,טזייוװַאב 1847 ןופ גנור

 רענײמעגלַא ןַא ןופ) תושפנ 3169 וצ ןעגנַאגרעד ןדיי לָאצ יד זיא ,1897 רָאי ןיא

 יד ןבָאה ללכיךרדב .(גנולייצ רעלעיציפָא רעד טול םיבשות 4242 ןופ גנורעקלעפַאב

 טנעצָארּפ 85--80 טעדליבעג טרעדנוהרָאי ןקיטציא ןופ בייהנָא ןיא שטשישזָאר ןיא ןדיי

 ןיא ןבָאה ןקַאלָאּפ ןוא ןדיי יד ץוח ַא .לטעטש ןופ גנורעקלעפַאב רענײמעגלַא רעד ןופ

 עשישטייד עקינייא ןעװעג ןענעז לטעטש םורַא .רעניַארקוא טבעלעג ךיוא שטשישזַאר

 ,לטעטש ןופ ןדיי יד וצ ןטקודָארּפ ערעייז ןפיוקרַאפ ןגעלפ סָאװ ,ןטפַאשטריװדנַאל

 ןבעל עשימאנאקעי סאד
 ערעדנַא ןוא רעייא ,רעטוּפ ,האובת ןופ טרָאּפסקע ןופ טסואווַאב ןעוועג זיא לטעטש סָאד
 טריפעגסורַא טגעלפ עיצקודָארּפ יד .םענרַאפ ןסיורג ןיא ןטקודָארּפ עכעלטפאשטריוו

 ןיא ןלימ עסיורג לטעטש ןיא ןעניפעג ךיוא ךיז ןבָאה'ס .סענַאגַאװ ליפ ןיא ןרעוו

 לָאװ ןקיטרָא ןופ ןפָאטש-ליטסקעט טעברַאעגסיוא ןבָאה סָאװ ,ןפָאטש-בעװ ןופ ךעלקירבַאפ

 .עניַארקוא ןיא עגַארּפכָאנ עסיורג א ןעוועג זיא ןפָאטש יד ףיוא .םעדעפ ערעדנַא ןוא

 ייוצ ץוח ַא) טנעה עשידיי ןיא טּפיוהרעביא ןעניפעג ךיז ןבָאה ןקירבַאפ-ליטסקעט יד

 עשידיי טקיטפעשַאב ןבָאה ייז ךיוא :ןשטייד וצ טרעהעג ןבָאה סָאװ ,ךעלקירבאפ

 ,(ןטסילַאיצעּפס

 ךשמ ןיא עירטסודניא ןוא רחסמ ןופ לטעטש סלַא טמירַאב ןעוועג זיא שטשישזַאר

 רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא םעד זיב ןטלַאהעגנָא טָאה גנולקיװטנַא יד .ןרָאי ליפ ןופ

 ןופ ןוא ײמרַא רעשיכיירטסע רעד ןופ ןעמוקנָא ןטימ .1914 רָאי ןיא המחלמ-טלעוו

 .ןרָאװעג טעטכינרַאפ לטעטש עצנַאג סָאד טעמכ זיא 1915 רָאי ןיא רעטילימ ןשישטייד

 סָאװ ,שטשישזָאר טזָאלרַאפ ןבָאה םיבשות ךס ַא .ןרָאװעג טנערבעגּפָא ןענעז רעזייה ליפ

 יד ןעוועג ןענעז סיורג .תוברוח ןופ גרַאב ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ שיטקַאפ זיא
 קידנבָאה טשינ ,לטעטש ןיא ןבילברַאפ ןענעז עכלעוו םיבשות עשידיי יד ןופ םירוסי

 ןופ ןעגנואיצַאב יד סָאװ םעד ץָארט ,ןטייקכעלגעמ-ץנעטסיזקע ןוא הסנכה םוש ןייק

 .עטכעלש ןייק טשינ ןעוועג ןַאד זיא ןדיי יד וצ ןטנַאּפוקַא יד

 ןעמענרַאפ ןטימ ןוא ײמרַא רעשיכיירטסע רעד ןופ ןטערטּפָא ןטימ ,1916 רָאי ןיא

 טנערברַאפ ןצנַאגניא טעמכ לטעטש סָאד זיא ,ײמרַא רעשיסור רעד ךרוד שטשישזַאר

 .טעטש ערעדנַא רעדָא קצול ןייק רעבירַא ןַאד ןענעז םיבשות עשידיי בור .ןרָאװעג

 ,רעניַארקוא יד ךרוד ןטיבעג לטעטש ןיא טכַאמ יד ךיז טָאה גירק ןופ עדנע ייב

 טכַאמ עשילױּפ יד טריזיליבַאטס ךיז טָאה 1920 רָאי ןיא טשרע .ןסור ןוא ןקַאלָאּפ

 המישר רעד ןופ רבחמ רעד ,ןעזָאר הירא

 -חלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ שטשישזַאר,

 החּפשמ רענעעזעגנַא ןַא ןופ ןוז א זיא 'יהמ

 ןסָאלשַאב טָאה סָאװו ,טָאטש רעד ןיא

 ןשיטסינוייצ םעד ןכעלקריוורַאֿפ ךעלנעזרעּפ

 .לארשייארא ןייק ןיײײז הלוע ןוא לַאעדיא

 וךורב 'ר ,רעטָאֿפ רעד זאא 1925 רָאי ןיא

 ןוא ןיִז ייװצ ענייז טימ דנַאל ןיא ןעמוקעג

 -רעד רע יא 1929 רָאי ןיא .רעטכַאט א

 ,ופי ןיא רעבַארַא יד ךרוד ןרָאװעג טעדרַאמ
 .תוערואמ עקיטולב יד תעב
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 רענייוו עקלימש 'ר

 ןיא טנרעלעג ךיא בָאה ןרָאיײרעדניק יד ןיא

 רערעל םייב ןוא עלוש-סקלָאפ רעשיליוּפ רעד

 ןיִא טניווװעג טָאה עכלעוו ,רעטומלרעּפ םינוב

 -ניק טנרעלעג טַאוװירּפ טָאה ןוא עקנאינלעוו

 -טנֿפערַאֿפ טָאה רע .תירבע ןוא שידיי רעד

 ,ןעגנוטייצ עשידיי יד ןיא ןעגנולייצרעד טכעל

 ןיא ןוא קצול ןיא ןענישרעד ןענעז עכלעוו

 טַאה רענייוו עקלימש 'ר יבר רעד .ענוװָאר

 .םידומיל עשידיי טנרעלעג ךימ

 ןוא רעקיצרַאה א ןעוועג זיא עקלימש 'ר

 ןבעל ןצנַאג ןייז טָאה סָאװ ,שטנעמ רעביל

 .תובוט ןָאט ןוא ןשטנעמ ןפלעה טעמדיוועג

 ליצ ןוא ןיז םעד ןעזעג רע טָאה םעד ןיא

 א ךיז ייב טַאהעג טָאה רע .ןבעל ןייֵז ןופ

 ןוא עסַאק םידסח:תולימג עטַאװירֿפ עניילק

 ןקיטפעדַאבטינ ןדעי תואוולה ןבעג טגעלפ

 עקיצניײא ןייֵז זיא ָאטעג ןיא .טנעצָארּפ ןָא

 .לארשי רבקל ןייז וצ הכוז ןעוועג הליֿפת

 -עג רטפנ ךעלקריוו ןענעז יורפ ןייֵז ןוא רע

 'ר ןרָאװעג רטפנ יא טשרעוצ .תורבקה

 זיא רעטעּפש געט עכעלטע ןוא עקלימש

 .יורפ ןייז ןברַאטשעג

 עיצַאדיוװקיל רעד רַאפ טייצ עצרוק ַא ןרָאװ

 -אב ןעוועג הכוז עקַאט ןבָאה ןוא ָאטעג ןוֿפ

 -תיב ןשידי םעד ףיוא ןרעוו וצ ןבָארג

 אוביק ןיא טבעל רענייוו יאתבש ןוז ןייז

 לֿבדרמידי

 לאגירפ םהובא

 .קינרוקש הינה
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 ןבױהעגנָא ןבָאה ייז .טָאטש ןיא ןרעקקירוצ ןבױהעגנָא ןַאד ןבָאה ןדיי יד .טָאטש ןיא

 ןוא יײניסָאד ןופ הליהק עשידיי יד טריזינַאגרָא ,תוברוח יד ןופ לטעטש סָאד ןלעטשפיוא
 זיא ןרָאי ןופ ךשמ ןיא .ןעלקיװטנַא ךיז ןבוהעגנָא רעדיװ לטעטש סָאד טָאה םורַא ױזַא
 .תושפנ 5000 ןופ לָאצ יד טכיירגרעד טָאה ןוא בושיי רעשידיי רעד ןרָאװעג טרעסערגרַאפ
 ןבױהעגנָא טָאה ןוא יינ סָאד ןופ ןעלקיװטנַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה הליהק עשידיי יד
 ,רעירפ יו ןעלצרָאװ עפיט ןגָאלש

 יירד ןעוװעג טָאטש ןיא ןענעז המחלמיטלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב
 לָאװ-בעװ ןופ ןטַאטשרַאװ רעקילדנעצ טרינָאיצקנופ ןבָאה ייז ןבענ ןוא ןקירבַאפ עסיורג

 .הנויח רעייז םעד ןופ ןגיוצעג ןוא טעברַאעג ןבָאה תוחּפשמ רעטרעדנוה .ןפָאטש ןוא

 ןבעל עלאנאיצאנ ןוא עכעלטפאשלעועג סאד
 טשינ ןבָאה'ס .טלקיװטנַא טוג ןעוװעג זיא שטשישזָאר ןיא ןבעל עכעלטפַאשלעזעג סָאד

 טציטשעג ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ עקיצרַאהטוג םתס ןוא םיאבג ,םינקסע ןייק טלעפעג

 ןעועג ךיוא זיא סיורג .ןרָאי עלַא קיטעט ןעוועג ןענעז סָאװ ,סעיצוטיטסניא-הקדצ יד

 .טנגוי רעד ןופ ןזיירק יד ןיא רקיעב ,קנַאדעג ןשיטסינויצ םענופ רעגנעהנָא ןופ לָאצ יד

 -לעזעג ןוא רחוס ןקיטרָא םעד ןופ וויטַאיציניא רעד טיול זיא 1902--2 רָאי ןיא

 ןיא ."ןקותמ רדח, ַא ןרָאװעג טריזינַאגרָא ןטרַאגנייטש ףסוי-םייח 'ר רעוט ןכעלטפַאש

 -רַאפ ןופ ןעגנוגעווַאב יד טרעמרַאפ לטעטש ןיא ךיז ןבָאה 1904--5 ןרָאי יד ןופ ףיול

 "טנגוי טעדנירגעג ךיז ןבָאה'ס .טנגוי רעד ןשיװצ ןעגנוטכיר עשיגַאלָאעדיא ענעדיש
 ןיא ."דנוב , ןוא ןטסילַאיצָאס-םינויצ---.ס.ס ,ןויצ-ילעוּפ ,ןטסינויצ יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא

 ןדיי ףיא ןלַאפנָא ןבױהעגנָא ןבָאה ןכלעוו ,סענַאגילוכ דצמ הנכס רעד ןופ קילבנָא

 יד ןופ ןוא רעדנוזַאב "דנוב, ןופ ץושטסבלעז עשידיי ַא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא
 יד ןבָאה ןסערעטניא עשידיי ענײמעגלַא ןופ טיבעג ןפיוא ךיוא .רעדנוזַאב ןטסינויצ

 .ךַארּפש עמַאזניימעג ןייק ןענופעג טשינ ןעײטרַאּפ עשידיי

 -עגסיוא ךיז טָאה שטשישזָאר ןיא גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ טייקיטעט יד

 הדוגא עשיטסינויצ ַא טעדנירגעג ךיז טָאה'ס .ןעלצרָאװ עפיט ןגָאלשעג טָאה ןוא טרעטיירב

 עקיטרָא עטסעב יד קיטעט ןעוועג ןענעז ריא ןיא ."ןויצ תרשבמ תדוגַא, ןעמָאנ ןרעטנוא

 רתלא ,רעקַארב םוחנ ,רעקַארב והילא ,ןַאמכָאה חסּפ : ייז ןשיוװצ ,םיליכשמ ןוא םינקסע

 -טנגוי עשיטסינויצ יד .ערעדנַא ןוא ןטרַאגנייטש ףסוי םייח ,שטילארד עשוהי ,רענרעל
 .קעטָאילביב-סקלָאפ ַא טעדנירגעג טָאה עיצַאזינַאגרָא

 ןופ םידיסח ןופ לטעטש ַא ,לטעטש שידיי קיטרַאנדישרַאפ ַא ןעוועג זיא שטשישזָאר

 ָאד זיא המכח ןוא הרות .טייז רעטייווצ רעד ןופ ןטסינויצ ןוא םיליכשמ ןופ ןוא טייז ןייא

 טשינ טעמכ ךיז טָאה ייז ןשיוצ ףמַאק רענעסיברַאפ רעד .טנַאה-ייב-טנאה ןעגנַאגעג

 ידיסח ןוא קסירט ידיסח ןופ :הליפתייתב ענעדישרַאפ ןענופעג ָאד ךיז ןבָאה'ס .טליפעג

 זיא סָאװ לוש עסיורג ַא ןוא ,ןַאב רעד ןבענ לוש רעוװָאבילַאשז ַא ,שרדמ-תיב ַא ,קילָא

 ןינב רעשיטעטסעיַאמ רעכיוה ַא ןעועג זיא סָאד .לטעטש ןופ רעטנעצ ןיא ןענַאטשעג

 ,רעדיינש ןוא םיבצק יד ןופ הליפת-יתב יד ןענופעג ךיז ןבָאה ןקע עדייב ענייז ןיא ןוא

  טשינ ןבָאה עכלעוו ,עלַא יד רַאפ הליפת'םוקמ סלַא טנידעג טָאה לוש עסיורג יד

 .ןפיוה עשידיסח ענעדישרַאפ וצ טרעהעג

 תקולחמ עסיורג יד

 טשינ סיורג ןעוועג זיא ןדיי רעשטשישזָאר יד ףיוא ןיבר רעקסירט ןופ העפשה יד

 ךַאנ .ןבעל ןופ םיחטש ערעדנַא ענעדישרַאפ ןיא ךיוא רָאנ ,םיניינע עכעלטסייג ןיא רָאנ

 טזָאלעגרעביא טשינ טָאה סָאװ ,ל"ז רענרעל בייל-השמ 'ר בר ןטלַא ןופ הריטּפ רעד

 "סיוא זיא ,תונברה-אסכ םעד ףיוא ןציז וצ יואר ןייז לָאז רעכלעוו ,שרוי ןדנסַאּפ ןייק
 ,ריעה ידבכנ יד .טָאטש ןיא דוריּפ ַא וצ ןעוועג םרוג טָאה סָאװ ,תקולחמ סיורג ַא ןכָארבעג

 ןיבר רעקסירט םוצ ןרָאפעגקעװַא ןענעז ,ץרַאװש השמ ןוא ןַאמרעביב ףסוי-ןורהַא יו

 יֿבור רעקסירט רעד .בר םעיינ ַא ןביילקסיוא ןופ ןיינע םעד ןגעוו ,םיא טימ ןטלַאה הצע ןַא

 יד ןופ רענייא ,ס'החונמ קיציא 'ר לטעטש ןיא ןייד סלַא ןרינימָאנ ןלױפַאב טָאה

 ,ףיוה רעקסירט ןופ ןרוגיפ עלַארטנעצ



 /| ":הכלמב דרומ, ןבָאה ןוא הצע סניבר םעד ןעמונעגנָא טשינ ןבָאה םידבכנ יד
 -ָאלַאס םייח 'ר ןיאג םוצ קסירב ןייק קעװַא ןענעז ייז ?ןָאטעג ייז ןבָאה סָאװ .ןעוועג

 בר ַא רַאפ ןבילקעגסיוא ייז ןבָאה הצע ןַא םיא טימ ךיז ןטלַאה ןכָאנ ןוא ,קישטייוו

 .טייקכעלנעזרעּפ עטמירַאב ַא ןוא הרות-לעב ַא קַאוװטיל ַא -- קסירב ןופ ירח דוד רשא 'ר

 -רעטנוא טָאה לייט ןייא : שטשישזָאר ןיא ןדיי יד ןשיוװצ תקולחמ ַא ןכָארבעגסױא זיא'ס
 -לייוורעדסיוא רעד ,ס'החונמ קיציא 'ר -- לייט עטייווצ ַא ןוא ,בר םעיינ םעד טציטשעג

 זיא לטעטש סָאד ןוא תקולחמ ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה'ס .ןיבר רעקסירט ןופ רעט
 .תונחמ ייווצ ןיא ןרָאװעג טלייטעצ

 םיאנוש ןרָאװעג ןענעז ,טּפַאשדניירפ ןיא םולשב טבעלעג דימת ןבָאה עכלעוו ,ןדיי

 ןבָאה ןוא םידיסח רעקילָא יד טקעוװעגפיוא ךיוא ךיז ןבָאה'ס .ןטייווצ םעד רענייא
 ןבָאה טחוש ַא וליפַא ,רָאטקעּפס השמ 'ר ברה -- בר םענעגייא ןַא סרעייז ןבילקעגסיוא
 .קינלַאטיּפש ךורב 'ר טחוש םעד -- ןשטנעמ ערעייז ןופ ןדַאלעגנייא יז

 םידמלמ ןוא "םירדח ,,

 טנכייצעגסיוא טשינ ךיז טָאה שטשישזָאר זַא ,ןכיירטשרעטנוא ןעמ ףרַאד ללכי-ךרדב
 ןענרעל טלָאװעג ןבָאה סָאװ םירוחב .הרות-ישנַא עסיורג ןופ רעדָא ,הרות ןופ טָאטש סלַא

 ןגעווטסעדנופ .תובישי ערעדנַא ענעדישרַאפ ןיא ןענרעל ןרָאפעגקעװַא ןענעז הרות

 שרדמה-תיב ןיא ןענעז זייוונטייצ ןוא םיבוט םישעמו הרות-ילעב ןדיי ןענופעג ךיז ןבָאה

 ,ךעלנייוועג יו ,ןעמ טָאה גנואיצרעד ןוא גנודליב יד .הרות טנרעלעג ןוא םירוחב ןסעזעג
 ,.רערעל עטַאוװירּפ ייב ןוא "רדח, ןיא ןעמוקַאב

 "םירדח, יד ןיא גנידליב עטשרע רעיײיז ןעמוקַאב ןבָאה לטעטש ןיא ךעלגניי עלַא

 טימ ארמג ןענרעל טימ קידנקידנע ןוא יקדרדירדח ןופ קידנבייהנָא ,םידמלמ ייב

 דמלמ ןוא ןיבר ןופ רעד טנכערעג ךיז טָאה "רדח, רעטסעב סלַא .םישוריפ עלא

 טָאה סָאװ ,הרות-ןב ַא דיי ַא -- הבישי רעקצולס טקידנעעג טָאה סָאװ ,רעטסוש דוד

 ןוא םידימלת לָאצ עסיורג ַא ןבעגעגסױרַא טָאה רע .גנודליב עניײמעגלַא טציזַאב ךיוא

 ,ך"נת ןענרעל טימ טנכייצעגסיוא ךיז

 .קסירט ןופ ל"ז סיריא השמ 'ר ןענָאמרעד ןעמ ףרַאד םידמלמ עטוג יד ןשיווצ

 הדמתה טימ טָאה רעכלעוו ,םימשיארי ןוא םכחידימלת רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע

 ןעוועג םייקמ טָאה רע זַא ,ןגָאז ןעמ ןעק םיא ףיוא .םידימלת ענייז טימ הרות טנרעלעג

 תמא רבודו תמאה לע הדומ ,יולגבו רתסב םיימש ארי םדא אהי םלועל, :קוסּפ םעד

 טָאה ןוא לָאמ עקילייצמוא ס"ש ןופ תותכסמ עלַא טנרעלעגכרוד טָאה רע ."ובבלב

 ףיוא ןייטשרַאפ וצ ןבעג ןוא תוטשּפ טימ תויגוס עטסרעווש עלַא ןרעפטנערַאפ טנעקעג

 עקינייא טנרעלעג םיא ייב ןבָאה סָאװ םידימלת עלַא יד ןשיװצ .ןפוא ןכעלגנעגוצ ַא

 ןעװעג זיא לקייח .ל"ז רשכ לקייח רבח רערעיײט ןיימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רָאי
 סָאד טעמדיװעג ךיז טָאה רע .תויגוס ערעװש ןופ הסיפת עכיג ַא טימ טשטנעבעג

 ! ךורב ורכז יהי .גָאט ןטצעל ןייז זיב תווצמ ןטיהּפָא ןוא הרות ןענרעל

 קידנעייז .רעליקיס םהֹרבַא 'ר טניווועג טָאה סיריא השמ 'ר ןופ רדח ןופ תונכש ןיא

 וא "רדח, ןיא זדנוא וצ ןײגנײרַא טפָא רע טגעלפ הרותילעב ַא ןוא דיסח ַא דיי א
 .הרות ןוא תודיסח ןופ םיניינע ענעדישרַאפ ןגעוו השמ 'ר יבר ןטימ ןסעומש עגנַאל ןריפ

 קעוַא זיא רעכלעוו ,רזעילא ,רערעגניי רעד ןוא השנמ ,לדירפ :ןיז ענייז קנעדעג ךיא

 רע .1920 רָאי ןיא קצול ןופ םיצולח ןופ הצובק רעטשרע רעד טימ לארשייץרא ןייק

 ,רעדורב רערעטלע רעד .ילאמש רזעילא רעביירש רעשיאערבעה רעטנַאקַאב רעד זיא

 ."ןויצ יבבוח , ןופ רבח ַא ןוא ליכשמ א ןעוועג זיא ,לדירפ

 םימכח:-ידימלת ןוא םינקסע
 ןשיטסינויצ ןיא ןעזעג ןבָאה סָאװ ,םידיסח ןוא תווצמ ירמוש ןדיי ןעוועג ןענעז'ס

 דיי ַא ,רעקַארב רתלא 'ר ,עדייז ןיימ .תולג ןיא עגַארפ-ןדיי רעד ןופ גנוזעל יד לַאעדיא

 סָאװ ,עטשרע יד ןופ ןעװעג זיא ,תודיסח ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא סָאװ ,ןדמל ַא

 עשידיי ַא ןופ קנַאדעג םעד טציטשעגרעטנוא ןוא ןויצ תביש ןגעוו טמולחעג ןבָאה

 .וולג עדיירֿפ ןוא לשועה

 תומשני-תרכזה רעודנוא

 ןגעו ךייס ןעמ טכַארטרַאפ לָאמנייא טשינ

 ןעמעלקרַאפ עכלעוו ,ןעגנורענירעד עסיוועג

 זיא צֹלַא סָאו ,קיטייו ןופ צרַאה סָאד

 ךַאנ ןוא ,קעװַא טייוו ױזַא (דנוא ןופ ןיוש

 ..קעװוַא ױזַא יו

 (דנוא ןופ רעדעי טלָאװ סקנּפ ַא ,תונורכז

 עטנעַאנ ענייז ןופ זיולב ןבעגסיורַא טנעקעג

 אזא ןופ רעניווונייא ,רימ .עטסרעיײט ןוא

 ךַאד ןבָאה ,שטשישזָאר יו לטעטש ןיילק

 -לוק שידי קיטש ַא טלעטשעגרָאֿפ ךיז טימ

 וצ זיולב גונעג ןעוועג טלָאוװו'ס .ןבעל לערוט

 ערעײט ערעזדנוא ןופ ןעמענ יד ןענַָאמרעד

 ןוא צרַאה ,עדריו טימ ןדיי ,ןדיי ענייפ ןוא

 סָאו יד ןופ קידנדער-טשינ ןיוש .המכח

 והילא ,לשמל ,יו ,םימכח ןפור טגעלפ'מ

 -רַאה רעד ,הנוי 'ר יוװ ,ערעדנַא ןוא רעפעפ

 ךאסַא טימ לדיי ןיילק א .רעניימ יבר רעקיצ

 -עגרבעל יד ןופ רענײא טשינ סָאװ ,ןסיוו

 ןיז ןופ טָאה ןוא םיא טקנעדעג ענעבילב

 ןסָאנעג ךַאסַא ןסיוו

 -רַאֿפ עריא טימ עלוש עשידיי רעגדנוא ןוא

 טשינ טקנעדעג רעוו .רערעל ןוא רעטלַאוװ

 ןוא שיפ ןירערעל יד ,ןאמרוי רערעל םעד

 טנעקעג יז ןגעו ךאד טלאו ןעמ .ערעדנַא

 .ןביירש ןוא ןביירש

69 



  ןיא לָאמנײיא טשינ ךיז ןענָאמרעד רימ

 :רַאי צנַאג א ןופ ןדיי ענייפ ,עטושּפ יד

 ,עיצנעב ,לשיפ ,ךורב-הילדג יוװ סעלַאגעלַאב

 ןבעגקעװַא טנעקעג המשנ רעײז ןבָאה סַאװ

 רעיז ןופ ןליפַא טָאה ןעמ ;ערעדנַא רַאֿפ

 .טדערעג טשינ לָאמנײיק טייקסטוג

 ערעײז טימ תוכאלמ-ילעב ערעזדנוא טצעי

 -ַאפ רעקרעװטנַאה רעד יוװ ,סעיצוטיטסניא

 רעזדנוא ןוא ןיירַאּפ רעלדנעהניילק ,ןייר

 טשינ טָאה סָאװ ,ןיירַאפ רעלענַאיסעּפָארּפ

 טימ לטעטש סָאד טלסיירטעגפיוא לָאמניײא

 -עט רעלערוטלוק ןוא רערענָאיצולָאוװער ןייז

 -ַאב א זזנוא ןופ ריא טפרַאד יצ } טייקיט

 קחציסהרבא יו ךיי אזא ןופ גנוביירש

 ןײז ןענַאמרעד וצ גונעג זיא'ס ? רעטסוש

 םיא טָאה לטעטש עצנאג סָאד ןעוו ,היול

 .ור רעקיביײא ןייז וצ טײלגַאב

 ןכעלטפַאשלעזעג ןטייווצ ַא ,לשמל ,טמענ

 א ,ךיז טכוד רימ .צלָאהנזּפ יסַָאי ,רעוט

 השמ רעווש ןיימ ןבײרשַאב וצ יאדכ זיא'ס

 -לעוו ,החּפשמ ןייז טימ רעיירד-ןקירטש םעד

 "עב םעד ןעוועג אנקמ קידנעטש טָאה רעכ

 ןיא ןעװעג רע טא קידנעטש רעבָא ,רעק

 ןוא קידנכַאל קידנעטש ,גנומיטש רעטוג ַא

 ,רואינש : ןיִז יירד ענייז טצעי ןוא ,קיטומטוג

 ןבעל רעיײז ןבָאה עכלעוו ,רעדנעס ןוא דוד

 -טלעו רעטיוװצ רעד ןיא ןעוועג בירקמ

 ןוא קלָאפ רעזדנוא רַאפ דובכ ןרַאפ ,המחלמ

 .רעקלעפ ערעדנַא

 ?ןדנּוװ יד ןרעדורפיוא סָאװו יצ רעבַא

 חוכ ןיק רעמ ָאטשינ ןיוש זיא וצרעד ןוא

 רימ סָאװ ,דעלקילג ןענעז רימ .טומ ןייק ןוא

 ןוא ןביירשכרוד ךייא טימ שטָאכ ךיז ןענעק
 ..טקַאטנַאק ַא ןטלַאהנַא

 טימ ךיִז טפערט ןעמ ןעוו ,לָאמניײא טשינ

 ךַאסַא ,ךַאסַא ךיִז ןעמ טנַאמרעד ,ענעגייא

 סָאװ .תומשנ ריכזמ ,טושּפ ,שטא ןעמ .ןכַאז

 ןגעװ ,ןעועג לטעטש ןיא (דנוא ייב יא

 !ןביירש טנעקעג טלָאוװ ןעמ ןכלעוו

 קעטַָאילביביארּפ ענייש ַאזַא ,לשמל ,טמענ

 .רעדייפשיפ םהרבא רעטלַאװרַאֿפ ריא ןוא

 ןוא רעוט-רוטלוק רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע

 ; ךעלטרעוו-סקלָאֿפ עגולק טימ טלדָארּפשעג

 ערעיײז טימ ןזיירק עשיטַאמַארד ערעזדנוא

 טלָאװ ייֵז ןופ רענייא טשינ רעכלעוו ,רעליּפש

 עלענַאיסעּפָארּפ טימ ןטסעמרַאפ טנעקעג ךיז

 ןַאמרעביל לטיג ,לשמל ,טמענ ;ןרָאיטקַא

 סעמַאש רעטלַא ,ןרער ףלָאװ ,ענסָאס עקדיירפ

 .ערעדנַא ןוא

 עדנגונעג ַא ןַארַאפ זיא סע זַא ,ןעניימ רימ

 ,לטעטש רעזדנוא ןופ ןשטנעמ עטבַאגאב עּפורג

 רעזדנוא .ןעוט וצ סָאד קיעפ ןענעז עכלעוו

 טעברא עקידובכב יד זַא ,זיולב זיא שטנּוװ

 .ןרעוו טריפעגסיוא גלַאֿפרעד טימ לָאז

 עשראוו ,זולג עדיירפ ןוא לשרעה

 1970 ינוי ,עשרַאװ
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 רעכעלטפַאשלעזעג ַא ןעוועג זיא ,ל"ז רעקַארב רתלא ,עדייז רעד .לצרה ר"ד ןופ הנידמ

 ףליה עלַאיצָאס ןופ םיניינע יד ןבעגעגּפָא ךיז טָאה רע .ללכ ןרַאפ טגרָאזעג ןוא רעוט

 טקיטױנעג ךיז טָאה סָאװ ,ןדעי רַאפ ןפָא ןעוועג זיא זיוה ןייז .עקיטפרַאדַאבטיונ רַאפ

 ענייז ןופ טרעטייוורעד ךיז רע טָאה ןרָאי עטצעל יד .עטייוו ןוא עטנָאנ ,ףליה ןיא
 ףליה עלַאיצָאס ןופ םיניינע יד טעמדיוועג ךעלסילשסיוא ךיז ןוא םיקסע עכעלנעזרעּכ

 ,טייל עמערָא רַאפ עציטש ןוא

 ןעמונרַאפ ןעוועג ןרָאי עלַא עריא זיא ,תקדצ ַא יורפ ַא ,עזָאר-היח עבָאב יד ךיוא
 רעד ןופ גנוריפנָא יד .םימֹותי ןוא תונמלא רַאפ ףליה ןוא הקדצ ןופ םיניינע טימ

 ,רעקַארב םוחנ ןוא והילא : ןיז ייווצ יד ןופ טנעה יד ןיא ןעגנַאגעגרעביא זיא קירבַאפ

 -עגסיוא ךיז טָאה ןוא הרות-ןב ַא ןעוועג זיא סָאװ ,רעטָאפ ןיימ ,ךורב םעדייא ןייז ןוא

 ,בייל-ןבואר ןדייז םייב טנרעלעג רע טָאה טנגוי ןייז ןיא .ןורכז ןטוג ַא טימ טנכייצ
 .תונדמל ןייז טימ הביבס רעצנַאג רעד ןיא טמירַאב ןעוועג זיא סָאװ

 ןענרעל רע טגעלפ תירחשיתליפת רַאפ .גָאטרַאפ ןייטשפיוא טגעלפ ה"ע רעטָאפ ןיימ

 טימ ןבעגעגּפָא ךיז רע טָאה גָאט ןקידתבש ןצנַאג םעד .ארמג טַאלב ַא ןוא תוינשמ

 טריסערעטניא ךיוא ךיז טָאה רע .שדוק-ירפס ערעדנַא ןוא שרדמ ,דומלת ןענרעל

 ,"הריפצה, ןעגנוטייצ יד טרינָאבַא טָאה רע .גנודליב עניײמעגלַא ןוא רוטַארעטיל טימ

 .ערעדנַא ןוא ?ןמזה,

 טגרָאזעג טָאה יז סָאװ םעד ץוח .ןגעוו סעבָאב יד ןיא ןעגנַאגעג זיא ה"ע רעטומ ןיימ

 ןופ םיניינע טימ ןבעגעגּפָא ךיוא ךיז יז טָאה ,רעדניק יד ןופ גנואיצרעד יד ןגעוו
 .עקיטפרַאדַאבטיונ רַאפ ףליה ןוא הקדצ

 טגעלפ ,קסירט ידיסח ילודג יד ןופ רענייא ןוא דיי רעמורפ ַא ,ןַאמסקַאװ ןועמש 'ר

 רע ,שטשישזָאר ןיא ןכוזַאב ענייז תעב ,ןיבר רעקסירט ןופ תושר ןיא זיוה ןייז ןלעטש

 לָאז .םיניינע עשיטסינויצ ןוא עכעלטלעוו ןבעגּפָא ךיז ןיז ענייז טרעטשעג טשינ טָאה
 ןעוועג זיא רע .ליז ןַאמסקַאװ לבייל ,ןיז ענייז ןופ רענייא ןרעוו טנָאמרעד ןטוג םוצ ָאד

 ןגכ השמ רבח ןייז טימ דומלת ןענרעל םייב דימתמ רעקיסיילפ ַא ןוא להוא-בשוי ַא

 ןבעגעגּפָא ךיז .ןבָאה סָאװ עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא רע ,("עקשטיברָאט ,)

 ַא טימ יו ,שפניתוריסמ טימ ןָאטעג סָאד טָאה ןוא ,עדנַאגַאּפָארּפ עשיטסינויצ טימ

 ןיא רעקיצנייא רעד ןעוועג טשינ ןיז םעד ןיא זיא ןַאמסקַאו לבייל .טעברַא עקילייה

 ןענדרָאניא ןופ לוע םעד ןגָארטעג ןבָאה לטעטש ןיא םירוחב עקינייא ךָאנ ,לטעטש

 ,סעזערּפמיא עשיטסינויצ

 ףיט ךיז ןבָאה שטשישזָאר ןיא בושיי ןשידיי םעד ןופ ןּפיט עשיפיצעּפס עכעלטע

 ערעייז ןענעכייצרַאפ ןוא ןענָאמרעד וצ ָאד ייז יאדכ זיא'ס .ןורכז ןיימ ןיא טצירקעגנייא

 : ןורכזה רפס ןיא ןעמענ

 ןוא עיצידורע עכיוה ַא טימ דיי רעשיווטיל ַא -- קויניז רעבילארשי 'ר

 ןיא ןעועג קסוע ךיז ןוא לכש ןרָאלק ַא טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רע .גנודליב
 ,םיניינע עכעלטפַאשלעזעג

 זיא סָאװ ,החּפשמ רעשידגנתמ ַא ןופ דיי רעשיווטיל ַא - קוטיק רעבישרעה

 רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא ןיא ןלַאפנײרַא רע טגעלפ ןענעװַאד ןתעב .םזידיסח וצ רעבירַא

 "הנרמאת יתומצע לכ, :עירָאגעטַאק רעד ןופ שאיתובהל בצוח ַא שממ ,תובהלתה

 ןיא העש 20 זיא רע .קיניטלאק רת לא דימתמ םעד ןענָאמרעד ךיוא ףרַאד ןעמ

 טָאה ,רערעל ןופ ףליה ןָא ,תוחוכ ענעגייא ענייז טימ ,.טנרעלעג ןוא ןסעזעג תעל-תעמ

 עלושילטימ יד טָאה רע .ערוטַאמ יד ןעמוקַאב ןוא סנעמַאזקע עלַא טכַאמעגכרוד רע

 ןיא םוידוטשיןיצידעמ ףיוא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןוא גנונכייצסיוא ןַא טימ טקידנערַאפ

 .טעטיסרעווינוא רעסעדָא



 רעטאפ ןיימ ייב רעטניוו ףוש

 עדאנאק ,(דמלמ המלש) רעלימ לאס

 גנילירפ רעד .ףוס םייב ןיוש טלַאה ןעיינש ןוא טסערפ ערעווש ענייז טימ רעטניוו רעד

 ןופ רעיירפ לסיב ַא ךיז ןליפ לטעטש ןופ רעניווונייא יד .טפול רעד ןץא ןיוש ךיז טליפ

 ןָא ךיז ןעמ טבייה טציא .םישדח ריפ רעביא ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ ,רעטניוו ןרעווש םעד
 .חסּפ םוצ ןטיירג

 ןוא דרע רעמ לסיבַא ךיז טקעלּפטנַא גָאט ןדעי .זייווכעלסיב ךיז טייגעצ יינש רעד

 ּוװ ,ןסַאג עקינייא ןיא .זָארג ךעלסיב ןזיײװַאב ןָא ךיז ןבייה רעצעלּפ ענעדישרַאפ ןיא

 ,רעטכידעג עטָאלב יד גָאט ןדעי טימ טרעװ ,טריקורב טשינ ןענעז ןגעוו יד

 ןופ ןוא סעציניעלָא יד וצ קידנעײגּפָארַא לעיצעּפס ,הבישי רעד ןופ םייהַא קידנעייג

 רימ זַא ,ףיט ױזַא עטָאלב יד זיא ,בוטש סרענעדאר יד לחר ןבענ ,קָאװַאטס םוצ טרָאד
 ,עטָאלב רעד ןופ ןּפעלשסױרַא טנעה יד טימ ייז ןזומ רימ ןוא ,ןשָאלַאק יד ןרילרַאפ

 חסּפ ןופ חיר רעד ןוא ,רעיירפ ךס ַא רעניווװנייא יד ןיוש ךיז ןליפ טָאטש ןיא רעבַא
 .טפול רעד ןיא ךיז טליפ

 ןלעטשוצוצ ,טכַאנ ןוא גָאט ,גנַאג ןלופ ןיא ןטעברַא ,תוצמ ןקַאב סָאװ ,ןעיירעקעב יד

 ,ירטסודניא-הצמ ַא טלקיװטנַא טָאטש רעזדנוא ןיא ךיז טָאה סע .תוצמ ןופ ךיורבעג םעד
 ןלױּפ ץנַאג ןיא טעטש ערעדנַא ןוא עשרַאװ רַאפ טעברַא סָאװ

 ךָאנ בוטש ןיא זדנוא ייב ןבױהעגנָא ,ךעלטנגייא ,ךיז טָאה חסּפ םעד ןטיירגוצ סָאד
 עטעסַאּפעג עטעפ יד םעדיוב ןופ ןעמונעגרעטנורַא טָאה עמַאמ יד ןעוו ,הכונח םורַא

 .חסּפ ףיוא טיירגעגוצ ץלַאמש רעייז ןופ לייט ַא ןוא ןטחש טזָאלעג ייז ,זדנעג

 עיסיז ייב טנוויל ןפיוקנייא ףיױא ןרָאװעג טעמדיוועג זיא הכונח ךָאנ גָאט ןייא

 רעדמעהירעביוא ןיא שעוורעטנוא ןעיינפיוא םוצ ,טפעשעג רוטקַאפונַאמ ןיא דרובמילק
 ,טנוזעגזיוה ןצנַאג ןרַאפ

 לטעטש ןיא םירוֿפ

 טרעייפעג זיא םיריּפ .םיֹרוּפ זיב חסּכ םיצ ךיז ןטיירגוצ סָאד ןגיוצעג ךיז טָאה ױזַא

 טיירגעגוצ ןבָאה ךעלגניי-הבישי יד .דיירפ סיױרג טימ טָאטש ןיא זדנוא ייב ןרָאװעג

 ןוא ןַאמרעּפארג המלש ,ןייטשרעלעג םוחנ יו ,םירוחב-הבישי יד ןופ עקינייא .סרעגערג

 ןעוועג ןענעז סרעגערג ערעייז .הכאלמ רעד ןיא ןטסילַאיצעּפס ןעוועג ןענעז ,סַאק המלש

 ךיז ןבָאה ייז זַא ךיז טייטשרַאפ .ןטַאמרַאה יו טּפַאלקעג ןבָאה ייז זַא ,קיכליה ױזַא

 .סרעגערג ערעייז טימ ןעמונעגרעביא קרַאטש

 .דלפנור לטומ ,קינרוקש לטומ ,קורק ריאמ 'ד רעביא ןייג ןֹוא ,ץלעּפ םעד ןרעקרעביא ,ןלעטשרַאפ ךיז טגעלפ גרַאװגנוי

 ליּפש םירוּפ ַא טנדרָאעגנייא ןליפַא ייז ןבָאה לָאמנייא .רעדיל ענעדיישרַאפ טימ רעזייה

 ."ענרַאשזָאּפ רעד ןיא ?ףסוי תריכמ,

 ןעמוקמיײהַא ןכָאנ ,טנוװָא ןיא .ךעליירפ רעייז ןעוועג םירוּפ זיא בוטש ןיא זדנוא ייב

 יםוי טקעדעג ןעװועג זיא סָאװ ,שיט םוצ ןצעזקעװַא ךיז עטַאט רעד טגעלפ ,לוש ןופ

 טימ עקשוּפ ענרעבליז ַא ןענַאטשעג זיא שיט ןפיוא .ןעקנַארטעג ענעדישרַאפ טימ קידבוט

 ,טלעג ןריּפַאּפ -- עקשוּפ רעד רעטנוא ןוא טלעגירעבליז

 ןעוועג זיא סָאװ ,עקשוּפ-גורתא סלַא טנידעג תוכוס טָאה עקשוּפ ענרעבליז יד

 .עקשוּפ רעד ןופ תובדנ טלייטעג עטַאט רעד טָאה םירוּפ .עשטָאלק עכייוו טימ טעבעגסיוא

 הבדנ ענייש ַא ןעמוקַאב ןוא "םייחל, ןעקנירט ןעמוקניירַא ןגעלפ ןשטנעמ ךסַא

 םוצ טצעזעג החּפשמ עצנַאג יד ךיז טָאה טנװָא ןיא טעּפש .ןקעווצ ענעדישרַאפ ףיוא
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 - קאשטלאק םהרבא
 אל-טאטש רעד

 ןקידנעטש ַא טימ רעקינייב-טיירב ,רעכיוה ַא

 רעדעי וצ "המכח,, רעטיירג ַַא ןוא לכיימש

 ןיא, ןֿפָארטעג םיא וטסָאה ,עיצַאוטיס

 -טפיוה רעד ןיא -- טסייה סָאד ,"טָאטש

 .יַאמ רעט-3 ,סַאג

 טרידָארַאּפ טרַאד רע טָאה ךעלנייוועג

 ןעוועג טינ זיא רעוו ןוא "הרבח,, טימ דימת

 סנטייוורעד ןופ ןיוש ז םיא טימ רבח ןייק

 ןטושּפ ןסיורג ןטימ ןעעזעג סיא וטסָאה

 | .לסקַא ןפיוא ןקעטש

 רעבָא ,רעדייפשיפ ןעוועג זיא ןעמָאנ ייֵז

 ןטימ טנַאקַאב ןעוועג רע זיא לטעטש ןיא

 ַא ןוֿפ ןעמָאנ רעד ,"קַאשטלָאק,, ןעמַאנוצ

 .ײמרַא רעסייו רעד ןופ לַארענעג ןשיסור

 ! ןבעגעג ןעמָאנ ַאזַא םיא ןעמ טָאה סָאװרַאֿפ

 ,ט'הריקחעג טינ טָאה רענייק ? טסייוו רעוו

 -ריטַאנ ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז ןעוועג זיא'ס

 .ךעל

 ,רענשזריק א ןעוועג רע זיא ךַאפ ןטיול

 ךיא רעבָא ,רעכַאמללטיה ַַא טסייה סָאד

 ;ןטעברַא ןעזעג טשינ לָאמנײק סיא בַָאה

 ..רעכַאמ-ךעליירפ א ןעוועג רע זיא רימ ייב

 ..ןכַאל ערעדנַא טכַאמ ןוא טכַאל רע

 יד וצ ,עקניל יד וצ טרעהעגנָא טָאה רע

 ןבָאה ןטסינויצ יד ךיוא רעבָא ,"ןטסיקלָאֿפ,

 טגעלפ רע שטָאכ ,םיא טימ טרבחעג ךיִז

 ןטַאקילעד ַא טימ לָאמ ַא -- ןכַאלּפָא ייֵז

 -יטַאס ,ןֿפרַאש ַא טימ לָאמ ַא ןוא רָאמוה

 טצונַאב ךיז טָאה רע .טרָאװ-ךָאטש ןשיר

 ,"קיּפוּפ ןטימ המידק, :ךעלטרעוו יד טימ

 .וו.א.א (שדוק-ןושל) י"שעדיוק ןשקַאל,, רעדַא

 רע ןכלעוו טימ ,'טניירפ רעטסעב,, ןייֵז

 זיא ,ךעלציפש עכעליירפ ענייז ןכַאמ טגעלפ

 רעד זַא .עקיימ רענעגושמ-טָאטש רעד ןעוועג

 ןענעז רענעגושמ-טָאטש רעד ןוא צל-טָאטש

 -דיימ יד ןבָאה ,טמערָאעג סַאג ןיא ןעגנַאגעג

 .רעזייה יד ןופ ןיײגוצסױרַא טַאהעג ארומ ךעל

 טגעלפ ,ךעלדיימ ןייגכרוד ןגעלפ'ס ןעוו

 עקײמ ןוא ןעקיײמ לציק ַא ןבעג םהרבא

 ףיא צכעײֿפש טימ לובמ ַא ײּפש ַַא טיג

 -ערק יד ,ןעשטיווק ךעלדיימ יד .ךעלדיימ יד

 א ןוא ןטײלק יד ןופ סױרַא ןעייג רעמ

 .טכַאל לטעטש בלַאה

 ןעו .קירט רעדנַא ןַא רע טכַאמ סנטייצ

 רע טיג ,סַאג ןיא ןעקיימ טימ טייג רע

 ענעכעלב יד רעביא ןקעטש ןייֵז טימ ביר ַא

 טריוורענעד סָאד .ןטײלק יד ןופ סנדָאל

 טלַאפ ןוא ךיז טלסיירט רע ןוא ןעקיימ

 טפרַאו ןוא רענייטש טמענ ,דרע רעד ףיוא

 .ךיִז טזָאל'ס ּוװ

 -תירב, רעד טריזינַאגרָא ךיִז טַאה'ס ןעוו

 ךיִז ןבָאה טייל-עגנוי ךַאסַא ןוא '"לייחה

 טָאה ,ןעמרָאפינוא עשירעטילימ ןיא ןַאטעגנָא

 ןופ לטיה ַא ןעקיימ ןָאטעגנָא קַאשטלָאק
 ןוא ןסַָאּפ טימ טרירַאקעד ,"לַארענעג; ַא

 -כרוד זיא'ס רעוו ןוא "ןרעטש,, עקידנצנַאלג

 -ולַאס ןעקיימ ןסייהעג רע טָאה ,ןעגנַאגעג
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 "בקעי תנשוש, ןעגנוזעג ןבָאה רעדניק יד טימ עטַאט רעד .הדועסי-םירוּפ רעד וצ שיט

 ."על'הרּפכ רעזדנוא ןרָאװעג טסיב וד ,ה'לרע וד ,ןומה ,יוא ,, :דיל-םירוּפ שידיי ַא ןוא

 .טכַאנ רעד ןיא טעּפש ןיב טכַארברַאפ גנַאזעג טימ רימ ןבָאה ױזַא

 הרוומש הצמ

 ןסעגעגּפָא ,ירפ לוש ןופ םײהַא ןעמוקעג עטַאט רעד זיא חסּפ רַאפ געט יירדיייווצ

 טָאה ןעמ .הרומש הצמ ןקַאב רעכעניוס על'השמ 'ר בר םוצ קעװַא ןוא קיטשירפ

 טקעדרַאפ ,רעסעפ יד טלעטשעגפיורַא ןגָאװ ןייז ףיוא טָאה סָאװ ,הלגע-לעב ַא ןעגנודעג
 טרָאד .רעטס םוצ קעוװַא ןוא ,קירטש ַא טימ ןדנוברַאפ טסעפ ןוא טנווייל-ןסייוו טימ ייז

 ןעמענניײרַא טנעקעג טָאה סָאװ ,לפיש ןיילק ַא טימ ענליפוט ןופ יוג ַא טרַאוװעג ןיוש טָאה

 ןטימניא זיב טפישעגסױרַא ךיז ןבָאה ,טנעה יד ןיא סרעמע טימ ,ןשטנעמ יד .ןַאמ ריפ-יירד

 .גערב םוצ קירוצ ןעמוקעג ןוא ,רעסַאװ רָאלק ,ןייר טימ סרעמע טּפעשעגנָא ,רעטס

 לימהרבַא ןוא דלעפנזָאר ,(ןייבשיפ) דמלמ יול :ןעוועג ןענעז לפיש  ןיא

 ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עקינייא טרַאװעג ןבָאה רעטס ןופ גערב ןפיוא .(קַאווטיל) קויניז

 ,ךמלמ הנוי :ןופ ןענַאטשַאב זיא עּפורג יד .ןגָאװ םוצ רעסַאװ סָאד ןגָארטוצ טפרַאדעג
 ,לעגרעב םהרבַא ןוא (רעטָאפ ןיימ) דמלמ ריאמ

 טיירג ןענַאטשעג ןגָאװ ןפיוא ןענעז רעסעפ יד ןיא רעסַאוװ סָאד ןסיגוצניירַא ףיוא

 "רעסַאװ יד .רָאטקעּפס (ןרהַא) עלערהַא ןוא ריפַאש עקייש ,רָאטקעּפס ריאמ :"עגנוי, יד

 טכַארבעג רעסַאװ סָאד ןעמ טָאה ךָאנרעד .גָאט ןבלַאה ןזיב ןעגנַאגעגנָא זיא עינָאמערעצ

 טקעדַאב ,רעסעפ טיירגעגוצ ןעוועג ןיוׂש ןענעז טרָאד .בוטש סרעכעניווס על'השמ 'ר ֹוצ

 ןוא ןגָאװ ןיא רעסעפ יד ןיפ רעסַאװ סָאד טּפעשעגסױא ןעמ טָאה ָאד .טנווייל טימ

 על'השמ ןופ ריט רעקיטייז רעד ייב ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,רעסעפ יד ןיא ןסָאגעגנײרַא
 ,בוטש סרעכעניווס

 ,גָאט ןופ עדנע םייב .תֹוצמ יד ןקַאב סָאד ןבױהעגנָא ךיז טָאה גָאט ןטייווצ ןפיוא

 .תוצמ-הרומש עשירפ יד םייהַא ךיז טימ טכַארבעג עטַאט רעד טָאה ,טנוװָא ןיא

 סָאד ןעמ טָאה ךָאנרעד ,ץמח סָאד ןסעּפָא ןעמ געלפ ,ירפ 10 םורַא ,חסּפ ברע

 ןטכענ ןעמונעגנעמַאװצ טָאה עטַאט רעד סָאװ ץמח םעד ןוא ,ץמח ענעבילבעגרעביא

 ,ןענערברַאפ םוצ ןיירַא ץחרמ ןיא ךיז טימ ןעמונעגטימ ,ץמח:רועיב ןתעב טנװָא

 יד טקירעגוצ ןבָאה רימ .שיט-רדס םעד ןטיירגוצ ןביױהעגנָא ןבָאה ,רעדניק ,רימ

 טיײטשרַאפ ,זיא ,עמַאמ יד .החּפשמ רעצנַאג רעד רַאפ ץַאלּפ ןכַאמ וצ ידכ ,שיט םוצ עּפָאס

 םוצ םילכאמ עקידבוט-םוי יד ןטיירגוצ ןטימ טעּפש זיב ךיק ןיא ןעמונרַאפ ןעוועג ,ךיז

 .רעדניק ענייז טימ סלעטאמ ריאמ 'ר



 טָאה עמַאמ יד .ה .ד ,ןסעוצפייא ןזיווַאב רימ ןבָאה טיירגעג טָאה עמַאמ יד לפיוו .רדס

 .ןסעגעגפיוא חסּפיברע ןבָאה רימ סָאװ ,ןטיירגוצ לענש גונעג ןזיװַאב טשינ

 | לֿפעל ןושכ ןיירא דאב ןיא ייג ךיא
 ןוא לּפָאג ,רעסעמ יד ,קירטש ַא ףיוא ןדנובעגנָא ,עמַאמ יד רימ טגנַאלרעד רעטעּפש

 ןכַאז יד טגעלפ רעדעב רעד עשטיא .ןרשכ ייז ןיירַא ץחרמ ןיא רימ טקישעג ןוא לפעל

 קידנעמוק .ןבעגּפָא קירוצ רימ רעהכַאנ ןוא דָאב ןופ לסעק ןיא (ןעלבוט) ןעקניטּפָא

 ןעװעג ןיב ךיא .לפעל ַא טלעפ'ס זַא ,טקרעמַאב עמַאמ יד טָאה ןכַאז יד טימ םיײהַא

 סָאד טזָאלעגסױרַא טָאה רע זיב ןטרַאװ ,רעדעב רעד עשטיא וצ ןייגוצקירוצ ןעגנּווװצעג
 ..לפעל םעד ןבעגעגקירוצ רימ ןוא לסעק ןופ רעסַאװ עצנַאג

 טכאנירדס יד

 רעד טָאה ןענעװַאד ןכָאנ .ןענעװַאד לוש ןיא ןעגנַאגעג ,רענעמ ,רימ ןענעז טנװָא ןיא

 ןבָאה רימ סָאװ ,ּפמָאל-ץילב ַא רעטָאפ ןיימ ןבעגעג ,רעטסוש רעד לאומש ,לוש ןופ שמש

 גנוטכולַאב עקרַאטש ַא ןעמוקַאב וצ ידכ רעמיצ-סע ןופ עילעטס רעד ףיוא ןעגנָאהעגפיוא

 -נעמאזוצ ןליטש ייווצ :טיירג ןעוועג ןיוש זיא טעב-בסיה סָאד .רדס ןתעב רעמיצ ןופ

 טצעזעגסיוא עלַא ךיז ןבָאה רימ .ךיז ןענעלנָא םוצ סנּפָאקוצ ןשיק ַא טימ טלעטשעג
 ,רדס םעד ןטכירּפָא ןביוהעגנָא טָאה עטַאט רעד ןוא שיט םייב

 סיורג ןופ עמַאמ יד זיא ,ןשטנעב םוצ ןעגנַאגרעד ןענעז רימ ןעוו זַא ,קנעדעג ךיא

 עמַאמ יד רעווש יו ,טסיוװעג עלַא ןבָאה רימ .שיט םייב קידנציז ןפָאלשעגנייא טייקדימ
 .חסּפ םעד ןטיירגוצוצ ידכ טעברַאעג טָאה

 סָאד לייצרעד ךיא .ןעקנעדעג רעמיא ךיא לעװ םייה רעטלַא רעזדנוא ןופ םירדס יד

 ,ךעלקינייא ןיא רעדניק ערעזדנוא רַאפ

 קעשַאד םוצ טנַאה ןייז טביוה עקיימ .ןריט

 .טכַאל םלוע רעד ןוא

 יו ְךיִז ןעמירַאב טַאהעג ביל טָאה רע

 -וּפ םענופ ןרָאװעג טײרּפַאב סא רע ױזַא

 .רעטילימ ןשיל

 ףיא ןעמוקעג ןיב ךיא ןעװ ,לָאמנייא

 :ךימ רע טפערט ןעירעפ-רעמוז יד

 -וצ ןרָאװעג טײרֿפַאב ןיב ךיא ,טסייוװ,

 -- סירדינ וצ ןיב ךיא סָאװ .םעד ביל

 רימ טסביולג ,סָאו ...?טסָארזװ יקסינ;

 "עלעכיב שירעטילימ ןיימ ריד ַאנ טָא ? טשינ

 ןייז ןיא ןכוז טשרעמולכ ךיז טמענ ןוא --

 .ענעשעק-סעזוב

 : ךיא גָאז ָאד

 טספראד ,ריד ביולג ךיא ,טסייה סַאװ;

 י) ןולירה רימ

 טגָאז -- ?ױזַאיװ ןסיוו יאדווַא טסליוװו

 םוצ טלעטשעג ךיִז בָאה ךיא ןעוו -- רע

 רעשירעטילימ רעד וצ ןײײרַא ךיא ןיב ,וויסירּפ

 רערעדנַא רעד ןופ ןטרַָאד טציז .עיסימַָאק

 ,יאדווַא וטסניימ .רעטמַאַאב א רעירַאב טייז

 !ןעיײג ןדלָאי עלַא יװ ױזַא ןייג לע ךיא זַא

 יג ןוא סעינק יד ףיוא ּפָארַא ךימ ךיא זָאל

 רַאנ א ןיינ ,ןןינ -- סעינק יד ףיוא ױזַא

 טיג ןוא רעטמַאַאב רעד טעז ? ןייז ךיא לעװ

 ...ינַאינלַאװג -- טסָארזװ יקסינ, :גָאז ַא

 השעמ ַא ןלייצרעד לָאמַא טגעלפ רע זַא

 ,ןגיולפעג טשינ ןוא ןגיוטשעג טשינ סָאװ

 : ןסָאלסיוא רע טגעלפ

 זיא'ס !ןגיל ַַא זיא'ס וטסניימ רשפא,

 יי..ןגיל ַַא עקאט

 עטסנרע ןייא טַאהעג טָאה קַאשטלַאק

 רַאקעטַאילביב ןעוועג זיא רע : גנוקיטפעשאב

 ךיִז טגעלפ רע .קעטָאילביב עשידיי רעד ןיא

 ןענעייל וצ רעזעל יד ןסולפנײאַאב ןעימַאב

 ,רעלקניס ,לשמל יוװ ,רוטַארעטיל עקניל

 .ערעדנַא ןוא יקצָארט

 .ר ,א

 יד ךובכל שטשיטשוַאו'תיב ןיא טעקנַאב ַא

 "עוֿפ ,(זדמלמ המלש) רעלימ לאס טסעג

 ןיא טעטימָאק רעשטשישזָאר ןוֿפ טנעדיז

 םעניב רעדורב ןייז ,הנליא יורֿפ ןייז ,עדַאנַאק

 .הנינֿפ יורֿפ ןייז ןוא רעלימ
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 עילימאפ א ןופ לכה-ךס רעקירעיורט א

 ולואפ-ןאס ,אוועש-קילאוו עדלאג

 ערעייז ןוא קילָאו עדלָאג ןוא טייה עלערימ

 לכעמ ,ףרוצ והילא ,יקצערָאוװד ןמלז : םירבח

 ,טייח קילאומש ,(לארׂשי) צעוויר ןורהא

 ןימאק ךענעה ,(שטשישזַָאר) לירזא

 .(ןלױֿפ) ךאינַאק לסָאי

 ןוא

 עדלָאג ןוא רעפעט לווייפ ,רַאילָאמס לקנַאי
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 .קילאוו

 עניימ טימ לָאז .שטשישזָאר טָאטשיטרובעג ןיימ ןגעוו סָאװטע ןביירש וצ בוח ַא ליפ ךיא

 .טניירפ ןוא םיבורק ערעזדנוא ןופ קנעדנָא ןוא ןעמָאנ רעד ןרעוו טקיביײארַאפ תורוש

 ןענעז סָאװ ,רעשטשישזָאר ענעבילבעג ןבעל םייב יד ןופ רעדניק-סדניק ןוא רעדניק

 ,טעװעטַארעג םיסנ טימ ךיז ןבָאה סָאװ יד ןופ רעדָא ,גירק רעד רַאפ טלעוו רעד ןיא קעװַא

 עלַא ןיא יו ױזַא זַא ,ןסיו ייז ןלָאז ןלטעטש סנרעטלע רעייז ןגעוו ןענעייל ןלעוו

 ןברוח-רעלטיה ןיא דרע רעד ןופ ןרָאװעג טשיװעגּפָא ןענעז סָאװ ,טעטש עשידיי ערעדנַא

 ןלוש :ןפַאש ןוא ןבעל שידיי ַא טלדורּפשעג טָאטש רעזדנוא ןיא ךיוא טָאה ױזַא --

 ןעוועג זדנוא ייב רַאגָאז ןענעז'ס 1! ןטיילק ,ןטַאטשרַאװ ,ןעניירַאפ ,ןבולק ,סרעטַאעט
 | ,רעציזַאב-דרע עשידיי

 -"תוברת, עשיערבעה יד :ןלושיסקלָאפ עשידיי ייווצ ןעוועג ןענעז שטשישזָאר ןיא

 ץוחַא .עלוש (עיצַאזינַאגרָאלוש עשידיי עלַארטנעצ) א"שיצ עשידיי יד ןוא עלוש

 לושיהכולמ עקיסַאלק-7 עשילױּפ ַא ןעװעג ךיוא טָאטש ןיא זיא םירדח עזעיגילער

 .ייֵז ןשיווצ ךיא ןוא -- רעדניק עשידיי עקינייא טנרעלעג ןבָאה'ס יװ ,(ענכעשווָאּפ)

 .רעשילױּפ רעד ןיא םעדכַאנ ,עלוש-א"שיצ רעד ןיא טנרעלעג ךיא בָאה רעירפ

 רעטאפ ןיימ
 ,עקדיר רעפרעד יד ןיא םייג יד ןשיװצ טניירפ ךַאסַא טאהעג טָאה רעטָאפ ןיימ

 רעפרעד ערעדנַא ךַאסַא ןיא ןוא שטשירב ,ענלעמא ,עקנאיצסירט ,עליקעס ,ענליפָאט

 סָאװ ,סַאג רעשיאוג רעד ןיא .ןעמענ ערעייז טשינ קנעדעג'כ סָאװ ,טנגעגמוא רעד ןיא

 ךַאסַא .רעניַארקוא ןעוועג רעניווװנייא עלַא ןענעז ,ףרָאד רעוװָאבילַאשז ןפורעג ןבָאה רימ

 ןדער ןוא בוטש ןיא זדנוא וצ ןעמוק ןגעלפ ייז .שידיי טדערעג וליפַא ןבָאה ייז ןופ

 ןענַאטשרַאפ טשינ ןַאד בָאה'כ ."יטַאקַאלַאב , ןפור סָאד ןגעלפ יז .גנַאל ןהעש ןטַאט ןטימ

 טימ ןוא סעיצקעל עניימ ןיא ןָאטרַאפ ןעוועג ןיב'כ ,ליפוזַא סָאד ןדער ייז סָאװ ןגעוו

 .זיוה ןיא זדנוא וצ ןעמוק ןגעלפ סָאװ סעטרבח עניימ

 ליפוזַא ּפָא טיג רע סָאװ ,ןטַאט ןפיוא ןרעזייב ךיז עמַאמ יד טגעלפ לָאמ עקינייא

 יד טימ שטשישזַָאר לסיבַא ןעקנעדעג סָאװ תורוש יד ןופ רענייל יד .םייוג יד טייצ

 טפיוקרַאפ ןוא טפיוקעג טָאה ,קעלָאװ בקעי קחצי ,עטַאט ןיימ זַא ןסייוו ,םיבשות עטלַא

 ."ךעלקיטש טימ טלדנַאה רע, :ןגָאז טגעלפ ןעמ .תומהב

 שטשישזאר ןזאלראפ רימ
 ,רעטסעװש ייווצ ןוא ןרעטלע עניימ טימ ןעמַאװצ שטשישזָאר טזָאלרַאפ בָאה ךיא

 ןענעז ,ףלָאװ ןוא לטָאמ ,רעדירב ייווצ עניימ ,19223 רעבמעווָאנ ןיא ,עילַאמ ןוא הרש
 זיא ,לדנעמ ,רעדורב רעטירד רעד .1930--1929 ןרָאי יד ןיא ךָאנ ליזַארב ןייק קעװַא

 ןופ ,לדניירב יורפ ןייז ןעמונענּפָארַא רעטעּפש טָאה רע .1925 ןיא ליזַארב ןייק קעװַא

 רעטָאפ ריא) החּפשמ רעסיורג ריא ןופ עקיצנייא יד ןבילבעג זיא יז .גרעבנירג םייהרעד
 .(רעציזַאב-דרע ןַא ,עקנַאיצסירט ןופ גרעבנירג לטָאמ ןעוועג זיא

 רעשימָאנָאקע רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא םייה עטלַא יד ןזָאלרַאפ רעזדנוא
 זיא סָאד .קיטסניג טשינ ןעוועג זדנוא רַאפ זיא סָאװ ,ןליוּפ ןיא עגַאל רעשיטילָאּפ ןוא
 םעד ןופ ןרָאװעג טעװעטַארעג רימ ןענעז םעד קנַאדַא ןוא קילג רעזדנוא ןעוועג
 .ןלױּפ ןיא ןדיי ענעבילברַאפ עלַא ןופ לרוג ןכעלקערש

 ןופ עילימַאפ יד ליזַארב ןייק ןרָאפעגסױרַא ךיוא ןענעז טייצ רעבלעזרעד ןיא



 ןוא יזעב ,ןיז סקעז טימ ץכ לדנייש הנמלַא יד ,רעטכעט 6 טימ רעטייל קחציי-םהרבַא
 עילימַאפ יד ,ץַאק עילימַאּפ יד .קילארשי ןוא לדנימ ,רעדניק ייווצ טימ זיור עיצאר
 .לארשייץרא ןייק ןרָאפעג ןענעז ןטסילַאעדיא עכעלטנגוי .ערעדנַא ןוא גרעבדניל ,גרעבסייוו

 ךיא ןוא ןורכז ןיא טצירקעגנייא רימ ךיז טָאה לטעטש םעניילק ןופ ןבעל סָאד

 רימ טייטש זייה סעדעי ,לסעג סעדעי .טקעּפסער ןוא עביל טימ לָאמעלַא סָאד ןָאמרעד

 ןעק רעדעי יצ טשינ סייוו'כ .ןרעװ טשיװעגּפָא טשינ לָאמניײק ןעק סע ןוא ןגיוא יד רַאפ

 טזָאלרַאפ ןעמ ןעוו ,רעטלע עסיוועג ַא טימ ןדניברַאפ סָאד זיא טכייליפ רעדָא ,ןליפ סָאד
 ,םייה עטלַא יד

 סעלוש עניימ

 עדייב ןופ תונורכז יד .רָאי 17 ןעװעג טלַא ךיא ןיב ליזַארב ןייק קעװַא ןיב'כ ןעוו
 ןרָאי יד .ןבעל עצנַאג סָאד רימ ייב ןביילב ןלעוװ ,טנרעלעג בָאה'כ עכלעוו ןיא ,סעלוש
 יד טימ ,עקיצרַאה רעייז ןעוועג ןענעז עלוש-סקלָאפ רעד ןיא טנרעלעג בָאה ךיא סָאװ
 ;םיבוט-םימי יד ןוא רָאילוש ןופ עדנע םייב :טייהנגעלעג רעדעי ייב ןעגנולעטשרָאפ

 ,רערעל יד טימ ןעמַאזוצ ןעיײרעליּפש יד ,ןגולפסיוא יד ןעקנעדעג רעמיא ךיא לעװ ךיוא

 טקעּפסער סיורג טַאהעג ןבָאה רעדניק יד : ןעמַאזוצ ןעגנוזעג ןבָאה רימ סָאװ רעדיל יד
 ,רעדניק יד ייב טעטירָאטיוא ןַא ןעוועג זיא ייז ןופ רעדעי .רערעל יד רַאפ

 רעייז ןעװעג ךיז ןשיוװצ רעדניק עשידיי יד ןענעז עלוש רעשילױּפ רעד ןיא

 ענעזעוועג ןייא .המחלמ רעד ךָאנ ןבעל ןבילבעג ןענעז ייז ןופ עטלייצעג .ןדנובעג
 .ןלױּפ ןיא טבעל ,קּולָאּפָאגלָאד רתסא ,סַאלק ןיימ ןופ ןירעליש

 רעשיגַארט ַא רעייז ןעװעג זיא עלוש יד ןקידנערַאפ ןרַאפ רעמוז ןטצעל םעד

 רעד ףיוא) קירב טייז רענעי ףױא עילָאװינרַאט ןייק גולפסיוא ןַא תעשב :לַאפרָאפ

 רעטעביז רעד ןופ רעליש ,םירבח ערעזדנוא ייווצ ןענעז (ריטס ךייט ןופ טייז רעטייווצ

 ןוא ןַאמלפָאק .מ ןעוועג ןענעז סָאד .לפיש ַא ףיוא קידנרָאפ ןרָאװעג ןעקנורטרעד ,סַאלק

 טרעיורטעג טַאה לטעטש עצנַאג סָאד .(לארשי ןיא טבעל רעדורב סנַאמלפאק) ןַאגַאק .ז
 .תונברק עגניי ייווצ יד טניײוװַאב ןוא

 לסעג רעזדנוא

 רימ זיא שטשישזָאר ןיא ןרָאא עטצעל יד טבעלעג ןבָאה רימ ּוװ לסעג סָאד

 ןעמָאנ רעשיליוּפ רעלעיציּפָא רעד ."קָאװַאטס ןרעטנוא, סלַא ןורכיז ןיא ףיט ןבילבעג

 ןרעביא עלעקירב עניילק סָאד קידנעײגרעבירַא .?ענלעשטשָאק, ןעוועג זיא סַאג רעד ןופ

 ;רעש ןוא ןיוויפ ,ןירטיצ ,רעקארב :סטכער ;רעזייה עשידיי ףיוא ןפָארטעגנָא ןעמ טָאה לכייט
 ,ּפיּפ ,רעפעפ ,קינרוקש : ןעוועג ןענעז םינכש ערעזדנוא .רָאמרַאמ ןוא דלעפנזאר : סקניל

 סעילימַאפ עקיזָאדיד ןופ עקינייא .ןַאמכָאה ןוא ןימַאק ,רעסקָאב ,רענייוו ,ןייטשלקניפ
 .ליזַארב ןיא עקינייא ןוא ,לארשי ןיא טציא ךיז ןענופעג

 ערעטױל יד ןעוװעג זיא לקירב ןרעטנוא לכייט ןיא ןפָאלעג זיא סָאװ רעסַאװ סָאד

 ןײרַא בוטש ןיא סרעמע טימ ןגָארטעג ןבָאה רימ סָאװ ,עצינערק רעד ןופ רעסַאװ-לַאװק
 ,רָאי ץנַאג ַא ןעקנורטעג ןוא

 ןבילבעג רעבָא זיא רעסַאװ סָאד .םורַא ןריורפרַאפ ןעוועג עצינערק יד זיא רעטניוו

 רעד וצ טנָאנ .טנעה יד טימ ןּפעשנָא ןוא ךיז ןגייבנייא זיולב -- קיסילפ ןוא רעטיול

 ןבָאה רעכַאמיליײא יד .ערדיו סעילימַאפ יד ןופ סעציניילא יד ןעוועג ןענעז עצינערק

 ,סַאג יד טקעמשרַאפ טָאה לייא רעשירפ רעד ןוא דרעפ טימ דָאר סָאד ןגיוצעג

 םייב ,רעכעה עלעסיבַא ןגעלעג זיא "גרַאב רעד, ןפורעג טָאה'מ סָאװ טנגעג יד

 קנעדעג'כ ."קָאב רעד, ןפורעג םיא ןבָאה ןדיי יד סָאװ ,"ןַאי ןקילייה, ןופ טנעמונָאמ
 .ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא "קָאב , רעד ןעוו טשינ

 סיקסלָאּפַאז; ףיוא ןשטילג ךיז רימ ןגעלפ ,טכענ עקיטכיל יד ןיא ,רעטניוו

 ץירּפ רעד .ה .ד ,לטעטש ןופ רעציזַאב-טוג רעד ןעװעג זיא יקסלָאּפַאז ."עקווישזַאס
 רעטעּפש .ןטרָאג ןסיורג ןייז ןיא ןריצַאּפש תבש טגעלפ ןעמ ןעוו ,ןטייצ ןעוועג ןענעז'ס

 יד ףױא טניה יד טצײרעגנָא ןליפַא ןוא גנַאגנײרַא ןעיירפ םעד טכַאמרַאפ רע טָאה

 ,רעדניק עשידיי

 תונורכז לטניב א

 רקיעב ןענעג שטשישזָאר ןופ תונורכס עניימ

 ןוא המחלמ:טלעו רעטשרע רעד רַאפ ןופ

 : םידמלמ עניימ טימ ןדניברַאֿפ ןענעז

 -אטס ןרעטנוא ןופ סרעזל השמ לסָאי

 ; ך"נת ןופ ריבסמ רעטוג רעײז ַא -- קָאװ

 טכוד .יבר רערענרעדָאמ ַא -- ףָאטש קיזייא

 -רעל םייב תולעפתה ןייז .ליוויזדַאר ןוֿפ ךיז

 טנייה זיב רימ טגיל והימרי ןוא והיעשי ןענ

 .ונימב-דיחי ַא --- ייטשרַאֿפ השמ } ןורכז ןיא

 סנטצעל .יבר יו רערעל רעמ ןעוועג זיא רע

 זוהקנַאב ןיא רעטלַאהכוב ןעוועג רע יא

 .קצול ןיא ןײטשנָארק

 :ןענַאמרעד ךיא ףרַאד רערעל עניימ ןופ

 -רעשט ןוא (סעדייא ס'יקסלאמ) רעקצולס

 עלעיצעּפס ןעוועג ןענעזג סָאד .יקסוװַאק

 טנרעלעג ךיא בָאה טרָאד .שיסור רַאֿפ ןסרוק

 ןיק ןרָאּפקעװַא ןיימ רַאֿפ רָאי בלַאה ַא

 .סעדָא

 לכעליש רעקסיוט סאז
 טימ ס'החונמ קיזיא ןופ הרותה תאירק

 וצ ,טנעצקַא ןוא ּפָארט ןטנכייצעגסיוא םעד

 -עג טשינ ןבעל ןיײמ ןיא בָאה ךיא ןכלעוו

 ןגיו רוזעי, :ביהנַא ןייז .ןכיילג ןייק ןענופ

 יד ןיא טנייה זיב רימ טגנילק ..."עישויו

 .ןרעיוא

 רעד טימ סםיארונ םימי יד ןיא תירחש ןיײיז

 חבתשי ןכבוה :הליפת רעד יב תולעפתה

 ךַָאנ הנשה-שאר ברע ..."ונכלמ דעל ךמש

 וצ ןייגוצ ןייז גהונ ךיי רע טגעלפ בירעמ

 -נעגנילק ןייז טימ ןשטניוו ןוא ללּפתמ ןדעי

 הבוט הנשל ,בוט-םוי טוג, ;עמיטש רעד

 א טימ "םײחל רתלאל ומתחתו ובתכת

 ."םייחל, םעד ףיוא שטעווק

 : תוחילס ןופ תוליפת ענייז טימ ןזח לרעב

 טוג רעיײז "'...ןונחו םוחר לא ,םשה ,םשה;

 -ריתע ךינֿפל ברעתו; : חסונ ןייז ןעוועג זיא

 ןופ ןענכוד ןרַאפ -- "ןברקכו הלועכ ונת

 : רופכ םוי ןיא "הדובע,, יד ןוא .םינהכ יד

 עניײז טימ "הרזעב םידמועה םסםינהכהו;

 .לקנעי ןוא סיטַאמ ,קילומש : םיררושמ

 ןעק'מ סָאװ ,עקות לעב רעד טחוש הירכז

 ןעוועג ןענעז תועיקת ענייז זא ,ןגָאז רעכיז

 .ןעגנורעטש םוש ןָא קידנעטש

 ןעמַאנ ןטימ טסּוװַאב ןעוועג זיא שמש רעד

 ענייז ךַָאנ קנעדעג ךיא .'םש-לעב,,/ לשרעה

 -וס ןוא חסּפ ,רָאי ןיא לָאמ ייווצ תוזרכה

 רַאֿפ המיב ןיא ּפעלק עקרַאטש ייווצ ,תוכ

 דירומ,, : ףורסיוא ןַא ןוא הרשע הנומש ףסומ

 ."םשגה ףדירומו חורה בישמ,, ,"לטה

 להק ןופ ןעמוקַאב רע טָאה "הריד; ַא

 -ברעמ ןיא .ןילַא לכעליש ןיא עקַאט ןוא

 ּוװ לביטש ַא ןעוועג זיא לכעליש ןופ טיײז

 .הרות יד ןענעייל ןעמ טגעלפ הרות-תחמש

 עלעיצעּפס טכַאמעג טרַאד ןעמ טָאה טפָא

 טקיטעּפשרַאֿפ ןבָאה עכלעוו ,יד רַאֿפ םיניינמ

 ןענװַאד ,אקווד ,טלָאוװעג ןוא לכעליש ןיא

 .רוביצב

75 



 טנפעעג ְךיִז טָאה לביטש םעד טָא ןופ

 'ד ףיוא 'ד ןופ רדח ַַא וצ -- לריט ַא

 -ירפ,; יד ןעוועג זיא רדה סםעד ןיא טרַאד

 ."םש-לעב,, לעשרעה רעזדנוא ןופ ייהריד טַאװ

 עטשלחרַאפ ןגעלפ לרעמיצ ןבלעז סעד ןיא

 ןרעטנומ ְךיִז רופכ םוי ןעמוק םיללפתמ

 ."ןרַאּפשוצ, ךיז ןוא קַאינַאמַא טימ

 .טחוש לרעב ןזח םעד ךיוא קנעדעג ךיא

 האנה קיטכיר ךיא בָאה תוליפת ענייז ןופ

 ןוא הליפת-לעב ַא ןעוועג זיא רע .טַאהעג

 טַאה רע ןעוו .ןוילע דסחב ארוקילעב ַא

 -ײימ טנעקעג ןעמ טָאה ,הליגמ יד טניילעג

 רתסא ןופ חילש רעטקעריד ַא זיא רע זַא ,ןענ

 .ןײלַא הכלמה

 ןֿפיט ענעדישראפ

 שטשישזַאר ןיא טלעוו רעשילַאקיזומ רעד ןופ

 ןיז ןוא רעמסשלק השמ ךָאנ ךיא קנעדעג

 טליּפשעג טוג טָאה עכלעוו ,לרעב סםעדייא

 ןטָאנ ןייק טנעקעג טינ טָאה רע שטָאכ
 ןקידנעטש ןטימ (רָאטנַאק) ןחדב לדנעמ

 תולכ ןצעזַאב ןייַז .ןּפיל יד ףיוא לכיימש

 רעד ןופ ןעניײו סָאד ..ןעמַארג יד טימ

 ןיז טַאה סיבורק עריא ןוא הלכ רעטצעזַאב

 זיא רע ,טרעקרַאפ } טרעטשעג טשינ רָאמוה

 טָאה טסנוק ןייז סָאװ ןדירפוצ ןעוועג

 ןוז ןייז .טקעפע ןקיטכיר סעד ןפורעגסױרַא

 .ינשטעטּפַא דַאלקס ַא טַאהעג טָאה עקיורפ

 םעד ךיא קנעדעג הכאלמ-ילעב יד ןופ

 רעקיסַאלק-טשרע ןַא ,שקָאל לרעב רעדיינש

 -לעוו ,רעטסוש עלעקנַאי ןוא רעדיינש-רענעמ

 .עכייר יד וצ טרעהעג ןיוש טָאה רעכ

 טוג ךיא קנעדעג רעטעברַא-דרע יד ןופ

 'ר רעדורב ןיײז ןוא רעדירַאנַאט השמ

 טָאה יז ןופ רעדעי .רעדירַאנַאט לארשי

 ןופ רעטעמָאליק 6--5 הלחנ ַא טַאהעג

 -רַאַאב ןײלַא ייז ןבָאה דנַאל סָאד .לטעטש

 .עילימַאפ רעד ןופ ףליה רעד טימ טעב

 -כיר ןוא ןשטנעמ עטנוזעג ןעוװעג ןענעט ייֵז

 .םירעיוּפ עקיט

 ןזוור (רראנרב) בוד

 עמערַאו טימ טקנַאד ,((וועש) קילַאוו עדלָאג

 סָאװ עמאנֿפיוא רעקיצרַאה רעד רַאֿפ רעטרעוו
 ןיא 1967 ןיא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא ריא זיא

 .שטשישזָאר-תיב
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 קראמ רעד
 .ץַאלּפקרַאמ םעד םורַא ןעוועג זיא לטעטש ןופ רעטנעציסלדנַאה רעטסערג רעד

 ,ןקײטּפַא ,ןעמָארקיטינש ,ןעמָארקיזיײּפש :רעבלעװעג עשידיי עלַא ןעוועג ןענעז ָאד

 עשישטייד ןעצ ןענַאטשעג ןענעז קרַאמ ןגעקטנַא .סעקטַאי ,ןטפעשעג ךיש ,ןעמָארק-ןזייא

 יירבַאפ רענעגייא רעייז ןופ ,טשרּוװ ןוא שיילפ-ריזח טפיוקרַאפ טָאה ןעמ ּוװ ,ןקסַאיק

 קרַאמ רעד ןעוועג זיא קיטנָאמ עלַא ."סעקינריזח, ןפורעג ייז ןבָאה ןדיי יד .עיצַאק

 -נעגנערב ,ןרופ ערעייז ףיוא ןעמוקעג ןענעז רעפרעד עקימורַא יד ןופ ןרעיוּפ יד .(דירי)

 ןעוועג ןענעז ןדיי יד .רעייא ןוא רעניה ,ןטכורפ ,האובּת יוװ ,ןטקודָארּפ ערעייז עלַא קיד

 ןבעל ליפ ןגָארטעגנײרַא טָאה גָאט רעד .טפױקעגּפָא ץלַא ייז ןופ ןוא רעמענּפָא ערעייז

 רַאפ טזיילעג ןבָאה ייז סָאװ ,טלעג סָאד ןגעלפ ןרעױּפ יד ,לטעטש ןיא הסנרּפ ןוא

 טזָאלעג ךיז ייז ןבָאה לכיםדוק .ןטפעשעג עשידיי יד ןיא ןבעגסיוא ,ןטקודָארּפ ערעייז

 ,טלעג רעייז ןופ לייט עסיורג ַא קידנרוכישרַאפ ,ןענַארָאטסער עשידיי יד ןיא ןייגליווו

 ןגָאלשעצ קרַאטש ךיז ןגעלפ ןוא סָאמ יד טּפַאכעגרעבירַא טָאה ייז ןופ רענייא טשינ

 .ךעלגניי עשידיי ןריצָאװָארּפ ךיוא ייז ןגעלפ זייוונטייצ

 ןריצאפש ערעזדנוא
 רעייז ןעוװעג ןיא סָאװ ,עיצַאטסדןַאב רעד וצ ןריצַאּפש ןייג ןעמ טגעלפ טפָא ץנַאג
 ,לעװָאק ,עשרַאו ןייק ןגוצ-לענש עקידנעייגכרוד יד ףיוא ןקוק סָאד .ןטכױלַאב ןייש
 בײרטרַאפ-טײצ רעמענעגנָא ןַא ןעוועג זיא טעטש עקיטכיו ערעדנַא ןוא קָאטסילַאיב
 ןוא קירב ןפיוא ןריצַאּפש ןעמ טגעלפ רעמוז ,לטעטש ןיילק ַא ןופ טנגוי יד רַאפ
 ןדיי ןופ טייז-ייב-טייז ןבָאה'ס יו ,קירב רעד ןופ טייז רערעדנַא רעד ףיוא ,עקנַאינלעװ

 ,טפול עשירפ ריא טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה טרָא סָאד .ןשטייד ךַאסַא ךיוא טבעלעג
 א ןעוועג זיא טרָאד ןופ טייוו טשינ .ןעוועג טרָאד ןענעז סָאװ רענטרעג ליפ יד בילוצ
 רענייש ַא ןעועג ךיוא זיא טרָאד .טנגעג עצנַאג יד טקעמשרַאפ טָאה סָאװ ,דלַאװ-ענסָאס
 יד ןיא "ןטכַאנייװ, יד וצ ןייג טגעלפ טנגוי עשידיי יד ּוװ ,רעטסיולק רעשישטייד
 ךיז ןרעהוצ ןוא ןעגנולעטשרָאפ ערעייז וצ ךיז ןקוקוצ ןוא טכענ עקיטכיל עקידרעטניוו
 ,גנַאזעג רעייז וצ

 לכה-ךס רעקירעיווט א
 רעד ּוו ,שרדמה'תיב רעד :ןלוש ריפ ןענַאטשעג ןענעז קרַאמ ןופ טייו טשינ

 ןלוש יד .לוש רעקילָא יד ןוא לוש רעקסירט יד ,לוש עסיורג יד ,טנװַאדעג טָאה עטַאט

 זיא לטעטש עצנַאג סָאד טעמכ לייוו ,ךָאװ עצנַאג ַא םיללפתמ טימ לופ ןעוועג ןענעז



 ןענעז סָאװ ןדיי טימ לופ ןעוועג ןסַאג יד ןענעז תבש .ןדיי עזעיגילער ןופ ןענַאטשַאב
 .ןיירַא לוש ןיא ןעגנַאגעג

 ןפאשעג ןוא טבעלעג ןבָאה סָאװ ןדיי 6000 יד ןופ :לכהיךס רעקירעיורט רעד

 סָאװ ,רעזייה ןוא ןסַאג ,ןשטנעמ ןופ תונורכז זילב ןבילבעג ןענעז שטשישזָאר ןיא

 .רעמ טשינ ןריטסיזקע

 טָאה עכלעוו ,רעש עטיא עטרבח ערעייט ןיימ ןופ ןעמָאנ םעד ןענָאמרעד ָאד ליוו'כ

 יד ;גניליװצ ַא ,ךעלגניי ייוצ טימ ךיז ןופ דליב ַא טקישעג גירק םוצ טנָאנ רימ

 .רעדניק עריא טימ ריא ןופ ןבילבעג זיא'ס סָאװ ץלַא זיא עיפַארגָאטָאפ

 ןלַאפַאב זיא סָאװ ,עידעגַארט עכעלקערש יד טבעלעגרעביא ןבָאה ןשטנעמ עטלייצעג

 טעװעטַארעג ךיז ןבָאה לייט א :גירק-טלעוו רעטייוצ רעד ןיא קלָאפ עשידיי סָאד

 ערעדנַא :רענַאזיטרַאּפ סלַא טפמעקעג ןבָאה עקינייא ,דנַאלסור ןייק קידנפולטנַא

 -עטַארעג ךיז ןבָאה עלַא יד ;רעדלעוו יד ןיא ןוא רעבירג ןיא ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה

 עקירעמַא ,לארשי ןייק קעװַא ייז ןענעז גנואיירפַאב רעד ךָאנ .םיסינ עסיורג טימ טעו

 -ניױרב הנמלַא יד המחלמ רעד ךָאנ ןעמוקעג זיא ליזַארב ןיא זדנוא וצ .עדַאנַאק רעדָא
 -נעדניל ,רעדורב ריא וצ ןעמוקעג זיא יז ,רעטומ סנייטשניורב עּפיּפ ןוא עיסעּפ ,ןייטש

 רעדניק עריא עלַא :ןײלַא ןעמוקעג זיא יז .טייצ עגנַאל ַא ָאד ןיוש זיא סָאװ ,גרעב

 ...ןעמוקעגמוא ןענעז
 לטיג ,זולג לווייט ןוא עמיונ :ליזַארב ןייק ןעמוקעג המחלמ רעד ךָאנ ןענעז ךיוא

 .קינרוקש םייה רעד ןופ ,לטיג ןוא עמיונ ,רעטכַאל םהרבַא ןוא

 ,םהרבַא רעדירב יד ןוא קינרוקש לטָאמ ןוא השמ רעדירב יד ךיוא ןבעל ָאיר ןיא

 .ענלעמָא ןופ קאילב לסָאי ןוא לקנַאי

 סָאװ ,ןעניזוק ןוא סעמומ ,סרעטעפ עניימ ןופ ןעמענ יד ןענָאמרעד ָאד ךָאנ ליוו'כ

 סאק ;רעדניק ןוא ,עניירט יורפ ןייז ,סערפיש לסָאי :האוש רעד ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז

 קילארשי :םהרבא ןוא עדניה ,(גירק ןופ עדנע רעד רַאפ ץרוק ןעמוקעגמוא) סערפיש

 ָאד ןָאמרעד ךיא : (קצול ןיא ךָאנרעד ןוא עקווישטאּפָאק ןיא רעירפ טבעלעג) קעלָאװ

 הכרב ,רעש עטַאלז ,רעטכיד עיטע ,רעגניוועל עבָאד :סעטרבח עטנָאנ עניימ ךיוא

 .ןימַאק ךינעה ןוא טייח רעזייל ,(לארשי ןיא טבעל) קירביק עלייב ,עקָארָאס

 !םישודק ענעמוקעגמוא יד ןופ קנעדנָא םעד ערע

 !ןענעז ייז רָאנ יו ,טײלסדנַאל ,םירבח ערעזדנוא טּפַאשטניירפ עקיבייא

 ישטשישזָאו ןופ עכעלט:גוי עפורג ַא

 הליהק רעד ןוֿפ דילטימ ,זומ ביילישרעה

 .גנוטלַאוורַאֿפ
: 

 גנוטלאווראפ הליהק יד
 ןופ ןענַאטשַאב זיא גנוטלַאװרַאפ-הליהק יד

 עלַא ןעמוקרָאפ ןגעלפ ןלַאװ יד .םירבח טכַא
 זיולב טַאהעג ןבָאה טכער-סיטש .רָאי ריפ

 .רענעמ

 עטצעל יד ןיא הליהק רעד ןופ סעזערּפ רעד

 'ר ןעוועג זיא צנעטסיסקע ריא ןופ ןרָאי

 רעד ןופ צַאלּפ-איז רעד .ןייטשרעבליז סהרבא

 זוה ןיא ןעוועג (יא גנוטלַאוװרַאפ-הליהק

 השמ-סהרבא 'ר וצ טרעהעג טָאה סָאװ

 סָאד טַאהעג טָאה גנוטלַאוװרַאפ יד .צלָאט

 "ידיי רעד ףיוא ןרעייטש ןגיילוצפיורַא טכער

 רעד טייל טָאטש ןיא גנורעקלעפַאב רעש

 .עיסימָאק-ןרעיײיטש רעד ןופ עיצַאדנעמַאקער

 -וח ןלָאצ טגעלפ גנוטלַאוװרַאפ-הליהק יד

 .םינבר יד תוריכש עכעלשד

 השמ 'ר בר רעד טָאה ןוָאי עטצעל יד

 ןוא בר-טּפיוה סלַא טנכערעג ךיז רַאטקעּפס

 ןופ רעכיב-עיצַארטסיגער יד טריפעג טָאה רע

 טכער סָאד טאהעג טָאה רע .הליהק רעד

 גנוטלַאװרַאֿפ-הליהק רעד ןיא ןעמיטש וצ

 .רבח רעטניינ ַא סלַא

 ןלָאצ ךיוא טגעלפ גנוטלַאװרַאפ-הליהק יד

 רעד ןופ הסנכה יד .םיטחוש יד תוריכש

 .גנוטלַאװרַאֿפ יד ןעמוקַאב טגעלפ הטיחש

 -עג ךיוא טָאה גנוטלַאוװרַאפ-הליהק יד

 -תיב סעד גנונדרָא ןיא ןטלַאה וצ טגרַאז

 -עמערָא לעיצנַאניפ טציטשעג ךיוא ןוא סלוע

 .םימותי ןוא עקנַארק ,טייל

 -יווצ ,ןענעז גנוטלַאוװרַאפ-הליהק רעד ןיא

 -רעל דוד : םירבח ןעוועג ךיוא ,ערעדנַא ןש

 ריאמ ,זומ בייל-שרעה ,ןטסאק לשרעה ,רענ

 .סָאק קיציא-סהרבַא ןוא רעגניוועל

 רעלעג השמ
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 ןופ תונורכז

 קראי-וינ ,טאווירק ףסוי

 קירבַאֿפ ןוֿפ רעמיטנגייא ,עזָארעב םהרבא
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 .ןליטש ןופ

 טייטשרַאפ ריא יוװ ,טכַאמעגכרוד ןוא 1911 רָאי ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא

 .לָאמַא ןופ לסיבַא ךיז טקנעדעג ןגעווטסעדנופ -- ...סגעווטילש "ןצרוק, ַא רָאג

 ןבעל עטימאנאקע סאד

 רעשידיי רעכייר א ,טרעדנוהרָאי ןטס720 ןופ בייהנָא ןיא ,ןעוועג זיא שטשישזָאר

 סרעגניטע יװ ,ןעגנומענרעטנוא עשימָאנָאקע עסיורג ןוא ןקירבַאפ ןעוועג ןענעז'ס .בושי

 ןעמענ ,גָאטרַאפ ירפ ןעמוק ןגעלפ ךעלדיימ עשידיי .ןליטש רעניוו ןופ קירבַאפ עסיורג

 ןוא ןטעברַאַאב ןגעלפ יז .ןעעז טשינ לָאז רענייק ,יז ןגָארטּפָא ןוא טעברַא םייהַא
 זַא ױזַא ,טנידרַאפ טוג ןוא ןליטש יד טכַאמעג טָאה'מ עכלעוו ןופ ,ךעלקעטש יד ןציּפַאב
 .ךעלדיימיטסניד ןייז טפרַאדעג טשינ רעמ ןבַאה יז

 םעד ןופ ןגױצעג ןוא טנוזעגזיוה עצנַאג סָאד טעברַאעג ייברעד ןבָאה לָאמטּפָא
 / .הסנרּפ

 טָאה סָאװ ,תורוחס ענעלָאװ ןופ קירבַאפ (סרעקארב) סעסיז רעטלַא ןעוועג זיא'ס
 ,רערעש-ךוט -- רעטעברַא ךַאסַא טקיטפעשַאב

 ייװצ ןעװעג .ןשטנעמ טרעדנוה עכעלטע טקיטפעשַאב טָאה קיֹרבַאפ ס'נָאט
 ,ןטפעשעג עסיורג ןוא ךעלטעב ןופ ןקירבַאפ

 י-קירוצ יד .ןבעל ןשימָאנָאקע ןיא עיציזָאּפ עקיטכיוו ַא ןעמונרַאפ ןבָאה ןדיי יד
 ןענעז -- ןשטייד יד ןוא ןקַאילָאּפ יד ךיוא יו ,ןרעױּפ עשיניַארקוא יד ,םייוג ענענַאטשעג
 .דיי םוצ ןעמוקעגנָא עלַא

 "קישטַארדָאּפ, ןשידיי םעד ןָא ןעמוקסיוא טנעקעג טשינ טָאה רַאצ רעד וליפַא

 ןעגנַאגעג ןוא טרעגנוהעג ןטַאדלָאס יד ןטלָאװ ,רע טשינ ןעװ ןוא (רעמענרעטנוא)

 .יײמֹרַא רעשירַאצ רעד וצ שיילפ טלעטשעגוצ טָאה החּפשמ רעזדנוא ...טעקַאנ ןוא סעװרַאב
 לטעטש ןיא ןדיי יד ןוא טלעוו רעסיורג רעד טימ שטשישזָאר ןדנוברַאפ טָאה ןַאב יד

 .אטיל ןוא ןילָאװ ןיא רעטרע ערעדנַא ךַאסַא ןיא יו רעסעב טבעלעג ןבָאה

 "םילהת,, הרבה

 -- "! ארובה תדובעל אנ ובצייתה ,אנ ומוק, :גנַאזעג ַא ךיז טרעה'ס -- גָאטרַאפ תבש

 רעסיז ןייז טימ טגניז ןוא סנדָאל יד ןיא טּפַאלק ןושרג 'ר ...םילהת וצ ףיוא טייטש ןדיי
 .םילהת הרבח יד ןעוועג זיא סָאד -- "..ודבל םחלה לע אל, :עמיטש

 זיא ,קנַארק רעוו ןעוועג זיא'ס ןעו ."קדצה-תניל, הרבח ַא ןעוועג ךיוא זיא'ס

 ,טעב ןייז ייב ןייטש וצ שטנעמ ַא ןעמוקעג טכַאנ עלַא

 טלַא ןַא ןיא ,הרותידומלת יד ןוא םינקז-בשומ ַא ,אשידק-הרבח ַא ןעוועג זיא'ס
 ,זיוה טזָאלעגּפָא

 ןפױא .טפעה םעיינ ַא טכַארבעג ןוא הרות-דומלת ןיא ןעמוקעג ךיא ןיב לָאמנייא

 -- "ךרבש לודג המ ,וניהולא ריע -- ןויצ ,ןויצ ,, :םעָאּפ ַא טקורדעג ןעוועג זיא טפעה

 טָאה סָאד רעבָא ,"...טייצ יד טינ ךָאנ ,םיסרוקיּפַא, : ךעלציּפ ףיוא ןסירעצ סָאד יבר רעד טָאה
 .גנוקריוו עטרעקרַאפ ַא טקנוּפ טַאהעג

 ענייז טימ ןעמַאװצ טריפעגנָא טָאה ןַאמסקַאװ לבייל סָאװ ,הרות-דומלת רעד ןיא

 ןיױש ןבָאה ייז ןרעדָאמ רעמ ןעוועג ןיש םידומיל יד ןענעז ,םירבח עטנעגילעטניא

 .ןדנַאטשנעגעג ערעדנַא ןוא עטכישעג עשידיי ,ערבעגלַא טנרעלעג



 אוש-טסבלעז יד
 .ןבעל ןשידיי ןפייא ןקלָאװ רעצרַאװש ַא ןגיוצרַאפ ךיז טָאה דנַאלסור ץנַאג רעביא

 יד ןוא טַאירַאטעלָארּפ רעד ..עיצוטיטסנָאק יד -- 1905 רעבָאטקָא רעטי5 רעד
 ןסַאג עלַא ןיא טצנַאט'מ ןוא זעיליטרַאמ יד טגניז'מ .טעברַא יד ןפרַאװ ץנעגילעטניא
 ..ךיילג עלַא ...רעדירב ןענעז ןשטנעמ עלַא

 ןיא ןעמָארגָאּפ ,ןדיי טלַאפַאב'מ .עיצוטיטסנָאק יד ןפַאשעגּפָא -- רעטעּפש געט יירד

 קישטשמָארגָאּפ חלג רענעגושמ רעד .טעטש ערעדנַא ןיא ןוא גושטנעמערק ,וועינעשיק

 ...םָארגָאּפ ַא טיירג'מ זַא ,ןסיוו ןזָאל ןטסירק ענייפ .שטשישזָאר ןייק טמוק
 ,םייהעג ןוא ךיג ,טיילעגנוי ןשידיי ןכַאמ לַאװָאק קיציא ןופ עינשזוק רעד ןיא

 עיצַאגעלעד ַא טימ טרָאפ קעשורָאב קחצי .םיחצור יד ןגעק ןקידייטרַאפ וצ ךיז ןיז-ילכ

 זיא ןטַאדלָאס עינַאּפמָאק ַא ןוא טלעג ךַאסַא טלָאצַאב ,קצול ןיא רָאטַאנרעבוג םוצ
 ,םָארגָאּפ םעד ןדיײמרַאפ וצ לטעטש ןיא ןעמוקעג

 קַאילַאּפ ַא טימ קלב טנרעלעג סעקינרַאשזָאּפ עשידיי יד ןבָאה לָאמטשרעדנַא ןַא

 : ןעגירשעג ןוא קרַאמ ןיא טעוװעדליוועצ ךיז טָאה סָאװ

 "! ןךיי טגָאלש ...ןעמסרַאפ זדנוא ןליוו ןדיי ,טעז,

 ..ןלָאפעג טינ םיא טָאה סַאװק רעד ןוא סָאװק שַאלפ ַא טפיוקעג טָאה רע

 ןיא ןסָאלשעגנָא קיליוויירפ ךיז ןבָאה סערַאילָאטס ,רעטסוש ,רעדיינש ,םירוחב עשידיי

 יד ןזיוװַאב ייז ןבָאה לָאמנייא טשינ ןוא רעשעלרעייפ סלַא עדנַאמָאק ענרַאשזָאּפ רעד
 ..ןלָאצַאב טוג ייז ןעק'ס רעוװ ָאד זיא'ס זַא ,םייוג

 רעמזעלק יד
 ךיא ןָאמרעד ,"סטרעוװרָאפ , ןיא טקירדעג ןעוועג זיא סָאװ ,דליב ןפיוא קוק ךיא זַא ,ָאי

 ןייז ןוא רעמזעלק (ןַאמרעקעב) ךורב :ןרָאירעדניק יד ןופ רעקיזומ יד ןיא יקַאט רימ

 ,לדיפ ןטימ השמ ,סַאב ןטימ לצעג זיא טָא -- עלעּפַאק

 טָאה ןדנ ןייק רעבָא ,רעטכעט ענעטָארעג ךַאסַא טימ טשטנעבעג ןעוועג זיא השמ 'ר
 זיא סָאװ ,עלערעב ,ןוז סהלגעלעב םעד ןעוועג ברקמ רע טָאה .,ייז רַאפ טַאהעג טשינ רע

 ,ןעמַאמ ַא ןָא ל'םותי ַא ןעוועג

 רע זַא ,בר םייב העובש ַא ןבעגעג רע טָאה ,רָאי 12 ןרָאװעג טלַא זיא עלערעב ןעוו

 ,קנַארק טסנרע ןרָאװעג זיא השמ 'ר .עלהרובד רעטכָאט סהשמי'ר טימ ןבָאה הנותח טעװ
 ..הקזח יד טנשריעג טָאה עלערעב ןוא טעב ןייז ייב הּפוח יד טלעטשעג ןעמ טָאה

 .טייל-עגנוי עטנעגילעטניא ,טניירפ ליפ טַאהעג ןוא ןייפ טריפעג ךיז טָאה עלערעב

 ,סלָאמעד ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז סָאװ ,ןעגנוטייצ עשידיי עלַא ןביירשסיוא טגעלפ רע

 ."חולישה, םעד וליפַא ןוא
 טנעקעג סע ךיז טָאה רעװ לייוו ,ןעגנוטייצ יד ןענייל םיא ייב ןגעלפ םירבח ענייז

 ?ןעגנוטייצ ןביירשסיוא ןביולרעד

 רעד ןוֿפ רעטסיײמלעּפַאק ,ןַאמרעקעב ךורב 'ר

 .עלעּפַאק-רעמזעלק

 רהַאֿפ שטשישזָאר ןופ עלעּפַאק-רעמזעלק יד

 רעקלאק יסייֿפ :המהלמ-טלעוו רטשרע רעד

 .ערעדנַא ןוא סַאב ןטימ ןרער לצעג ,(רעצינש)

 "נכייצעגסיוא ןַא ןעוועג זיא רעקלָאק יסייֿפ

 טרעצנַאק א ןבעגעג טָאה רע .רעלדיֿפ רעט

 *לכ,; טליֿפשעג ןוא לָאז סנײטשנרַאג ןיא

 ענעדישרַאֿפ לדיֿפ ןטימ קידנכַאמ ,"ירדנ

 יי|ןקור ןרעביא ,זייוורעטנוא ןליּפש יוװ ,ןצנוק

 ןעוועג זיא ,לקינייא ןייַז ,לגיּפש המלש

 ךיז ןוא ןדייז ןייז ןוֿפ ןצנוק יד טימ צלָאטש

 רע טָאה םעדרעסיוא ...טסיורגעג טימרעד

 יד ןיא ןטרעצנָאק טייציוצ-טייצ-ןופ ןבעגעג

 ןיא ןענישרעד יא עיֿפַארגָאטָאֿפ יד .ןלוש

 ןיא "סטרעוורַאֿפ,, ןוֿפ עגַאלייב-טסנוק רעד

 רָאי רעקיצנַאוװצ יד
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 נא אוי סא
 א

 ר

 .(ייר רעטשרע

 .רעלדיֿפ רעטנכייצעגסיוא

 רעד ןיא)

 טימ ןבירשעג ,רפס ןטלַא ןַא ןעמענסױרַא טגעלפ עלעּפַאק רעד ןיא ןחדב רעד

 :ליּפשייב םוצ ."תומכח, ןגָאז ןוא טנַאה רעד

 :"שאר םירי ןכ לע .התשי ךרדב לחנמ, :טשטייטעגסיוא טָאה רע

 ,לחנמ דיי ַא ןעוועג זיא -- לחנמ

 ,געוו ןיא ןעגנַאגעג זיא רע זַא -- ךרדב
 ,בייוו ןייז ןעמונעגטימ רע טָאה -- התשי

 ,טפרַאדעג ריא רע טָאה סָאװ -- ןכ לע

 ...ּפָאק םעד ריא ףיוא ןרַאּפשוצנָא -- שאר םירי

 רעצינש יסייפ ןוא עלעקבורט ןטימ ,ןוז ס'ךורב ,ןַאמרעקעב לטָאמ טציז טָא ןיא

 .ךעליירפ ןכַאמ ןפלָאהעגטימ טָאה רעליּפש רעדעי .רעלדיפ רעד (רעקלָאק)

 קינרוקש השמ סםהרבא ןופ גייצעגביירש ןוא םירפס ןופ םָארק יד ךָאנ קנעדעג ךיא

 ..טסיזמוא ןעּפ א ןבעגעגוצ רע טָאה ,טפיוקעג סעּפע םיא ייב טָאה'מ זַא



 םייה רעטלא רעד ןיא םיבוט -םימי

 ןאמצלאז-קויניז הנשוש

 יד ןוא םיבוט-םימי יד רעבָא ,שטשישזָאר ןופ ץוחמ ךיז ךיא ןיפעג ןרָאי עגנַאל ןיוש

 -םוי ןדעי רַאפ טעמכ :ןורכיז ןיא טצירקעגנייא ףיט רימ ייב ןענעז ייז וצ ןעגנוטיירגוצ

 ױזַאיװ ,רערעל-םירבח יד ןוא םידימלת עניימ ןלייצרעד ןעוועג גהונ ךיז ךיא בָאה בוט

 ליוו טציא .לטעטש ןיא זדנוא ייב בוטש רעזדנוא ןיא בוט-םוי םעד טרעייפעג ןבָאה רימ

 ,שטשישזָאר ןיא זדנוא ייב םיבוטיםימי יד ןופ עקינייא ןגעוו ןלייצרעד ךיא

 ח ס 9

 עמַאמ ןיימ ןעוֶו ,רעטניוו ןטימניא ךָאנ ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה חסּפ םוצ ןעגנוטיירגוצ יד

 ךיז טָאה זדנעג יד ןטחש סָאד ברע .חסּפ ףױא ץלַאמש-ןזדנעג טלגערּפעגסיױא טָאה

 בוטש יד .זדנעג יד ןקילּפּפָא טימ ןעמענרַאפ ךיז ידכ ,החּפשמ עצנַאג יד ןבילקעגפיונוצ

 ערעדנַא ,ןרעדעפ יד טקילפעג ןבָאה עקינייא :לקירבַאפ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא

 ,םילכ עלעיצעּפס ןיא ןָאטעגנײרַא ייז ןוא זדנעג יד ןטינשעצ ןבָאה
 ַא ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סעקעפוּפ עלַא :גנולכיורטש ַא טריסַאּפ טָאה גנילצולּפ

 זַא ,ךעלדנעטשרַאפ .קָאװשט ַא ןענופעג ןעמ טָאה קיפוּפ ןייא ןיא ןוא ילכ ערעדנוזַאב

 עכלעוו ןופ ןשרָאפ ןבױהעגנָא טָאה סָאװ ,ןטַאט םעד טלייצרעד דלַאב סָאד ןבָאה רימ

 טשימעגסיוא ןעוועג ןענעז סעקּפוּפ עלַא יו תויה .קָאװשט ןטימ קיּפוּפ רעד טמוק זדנַאג

 טָאה ,קיּפוּפ ןטרעכעלעג ןטימ זדנַאג יד זיא עכלעוו ןסיוו טנעקעג טשינ טָאה ןעמ ןוא

 .תונעט סעמַאמ יד ןפלָאהעג טשינ ןבָאה'ס .הפרט ןענעז זדנעג עלַא זַא ,טנקסּפעג רע
 :טנקסּפעג טָאה עטַאט רעד

 ,..7! ףירט ןענעז זדנעג ןביז עלַא,

 סנגרָאמ-וצ-ףיוא דלַאב ןביױהעגנָא רעבָא ךיז ןבָאה חסּפ םוצ ןעגנוטיירגוצ עתמא יד

 ןטיירגוצ ,סעקירעב ןלעטשנייא ןבױהעגנָא ןעמ טָאה געט עקיזָאדיד ןיא .םירוּפ ךָאנ

 ענעי ןיא .תוצמ ןקַאב ןבױהעגנָא ,ךיז טייטשרַאפ ,ןוא ,רעייא טלמַאזעגפיונוצ ,לפָאטרַאק

 ןיימ .רעדנוזַאב החּפשמ רעדעי רַאפ תוצמ עקידכעלייק ןקַאבעג ךָאנ ןעמ טָאה ןטייצ

 ןוא ןרעגלַאװ ןיילַא ןגעלפ רימ ןוא יירעקעב-הצמ רעד ןיא ןעמענ זדנוא טגעלפ רעטומ

 .תוצמ יד ןעלדער

 ,סעצילָאּפ ןוא סעפַאש עלַא .בוטש יד ןקיניײיר סָאד ןעוועג זיא השרּפ ערעדנוזַאב ַא

 ןוא סרעסעמ טימ ןבָאשעג ,טקיניירעג ןעמ טָאה ,ןייּפש סָאד ןטלַאהעג טָאה ןעמ ּוװ

 טוג ןוא סָאג ןפיוא ןעמונעגסױרַא ןעמ טָאה ךעלקנעש יד ןוא סעצילָאּפ יד .ןשַאװעג

 ןייק ןבילבעג טשינ זיא'ס זיב ,טקיניירעג רעדיוו ןוא ןוז רעד ףיוא טרעטפולעגכרוד

 : ןעגנוזייוונָא ןבעגעג ןוא ןענַאטשעג זיא עמַאמ יד .ץמח ןופ ןמיס

 "!ןעקנעווש לָאמ יירד ןוא ןבָאש לָאמ יירד ,ןבייר לָאמ יירד,

 עלַא :ןלעפַאב עריא עלַא טליפעגסיוא הדמתה טימ טָאה ,גרַאוװניילק סָאד ,רימ

 .טייקנייר ןופ קידנעצנַאלג ןעמוקעגסױרַא ןענעז רעטערב

 .םילכ ענרעבליז ןוא ענרעּפוק יד ןקינייר סָאד ןעוועג זיא טעברַא ערעדנוזַאב ַא
 עקשטיר רעד ֹוצ ןעמונעג (רַאװָאמַאס םעד ךיוא) םילכ עלַא ןעמ טָאה בוטיםוי רַאפ

 טרָאד .קויניז למהרבַא רעטעפ ןיימ ןופ בוטש ןרעטניה ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,(לכייט ַא)

 ,קויניז לטיג ןוא הקבר ,רעפעפ עקימ :םינכש יד ןופ ךעלדיימ עלַא ןפָארטעג ךיז ןבָאה
 טָאה ןַאד .ייז ןשיווצ ךיא ןוא סרעשיילפ יד ןופ ןעיורפ יד ,רעלעג דוד ןופ רעטכָאט יד

 יד ידכ ,טעװערָאהעג רעווש טָאה ןעמ :טסעמרַאפ רעסיורג רעד ןביוהעגנָא טשרע ךיז

 ,ןייש ןוא קידנעצנַאלג רעמ סָאװ ןעמוקסיורַא ןלָאז םילכ

 ׁשטשישזאר ןיא ןעמענוצ

 ןטייוװצ םעד רענייא ןגעלפ טָאטש ןיא ןדיי יד

 רַאנ ,ןעמַאנעילימַאֿפ ןייַג טימ ןֿפור טשינ

 -ייז ןעמענ-עילימאפ יד .ןעמענוצ ערעיײז טיול

 ןרַאפ טסּוװַאב ןעוועג טשינ טּפָא וליפַא ןענ

 .טָאטש ןיא ןדיי לייט ןטסערג

 : ענעדישרַאפ ןעוועג ןענייז ןעמענוצ יד

 גנומאטשּפָא רעד טיול

 -קיװוטנַא ןביוהעגנָא ךיז ןבַאה ךעלטעטש יד

 -ערגרַאֿפ ךיז טָאה גנורעקלעּפַאב יד ןוא ןעל

 ןבַָאה עכלעוו ,ןדיי ןופ ןעמוקנָא ןטימ טרעס

 עכלעוו ןיא רעפרעד יד ןזָאלרַאפ זייווכעלסיב

 ןענַאטשַאב שא הביס יד .טבעלעג ןבָאה ייז

 יד ןבָאה ךעלטעטש יד ןיא סָאװ ,סעד ןיא

 רעכיִט ןליפ ךיִז טייקכעלגעמ יד טַאהעג ןדיי

 -יטש-סנבעל ןשידיי ןיא ךיז ןבעלסיוא ןוא

 -טנַא ןעמענוצ יד ןבָאה ,טגָאזעג יוװ .רעג

 ןוא ךעלטעטש יד ןופ ןעמענ יד ןכָארּפש

 ףןרָאװעג ןריובעג ןענייז ןדיי יד ּוװ ,רעפרעד

 םינבר יד ךיוא ןעמ טָאה ,לשמל ,ױזַא

 : רעטרע-סַאטש ערעייז טיול ןפורעג םייבר ןוא

 ;(רָאטקעּפס) רעכיניווס על'השמ 'ר ברה

 ןיבר רעקסירט רעד

 ןיבר רעקילַא רעד

 .ןיבר רעקווישַאק רעד

 .יבר רענילָאטס רעד

 ןזדי לייט רעטסערג רעד ךיוא יױזַא ןוא

 : טָאטש ןיא

 ן (רעפעפ) רענלעמַא רעדנעס
 ן (קינרוקש) רעניטַאיזאר קיציא

 } (רַאילַאמס) רעליקיס םהרבא

 } (לעקניפרָאג) רעװַאשַאב םולש

 ; (קויניז) קַאװטיל לימהרבא

 ; (ןַאגַאק) סענידאר יד ןופ לחר

 ; (ןירטיצ) רעווַָאקול יצנעב

 } ץַאנטרָאּפ רעדיינש רעינאמוא רעד

 .(רעגניז) הלגע-לעב רעװַאטלָאּפ רעד

 גנוקיטפעשַאב רעד טיול

 הירכז
 סחנּפ
 קיציא

 ; (עקשורטעּפ) טחוש

 } (סטכערעגכילרע) רעגראוו-רעדעל

 } (גרעבסייוו) רעזעלג

 ;(לטיא) רעמיר רעד יסייפ

 ; (דלעפנטשרעג) רעכַאמנפייז עילוא

 ; (קַאמירפ) קישטשװַאטָאגַאז םהרבא

 ; ישטשימַאּפעינ) רעדיינש לסָאי-םייח

 ; (סָאק) רעטסוש קיציא-םהרבא
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 ;(קערוט) רעדיינש עינאמ

 ; (ןַאמלעטיג) רעילטָאק םייח
 }הל רעלסעט לוולעוו

 } (רעשיילפ) בצק הירמש

 } (גנירעקעב) רעקעב ילא

 ן(ןוח) ןוח רעד דוד

 ן (ןַאמקילג) רעטיליֿפש קילומש

 ; (ךאינָאק) רעלסעט לאוי

 } (אריפַאש) קישטשוװָאטָאגַאז רעזייל
 } (רעלסעט) רערעש עקטעפ

 ; (שאלפ) סעקינלעגעצ יד
 ;(ערדיוו) סעקינײלָא יד

 ; (ןייטשלקניט) רעטסוש סירָאב
 .ערעדנַא ןוא (רעכעלב) דמלמ הנוי

 ןשיטסירַָאמוה ןוֿפ ןעמענוצ

 רעטקַאוַאכ

 ; (םיובנעזָאר) יַאװַאדָאּפ עקשָאי
 ;(סאס) עקוװָאל שיבייל

 ; םש-לעב לשרעה

 ; (רעווַארג) ערדעטַאק ךורב-הילדג
 ; (רעדייפשיפ) קַאשטלָאק םהרבא
 ; (רעשיילפ) לָארַאק םייח

 ; סעשטעמ יד

 } רעמענעצ רעד

 ; סענוקצָאּפ יד

 } (גרעבדלַאג) סעקישטנָאקַאז יד !

 ; (רענייוו עקשטורָאוװירק ןבואר

 ; לּֿפערק םהרבא

 ; עקשטיברָאט השמ

 ; (רעלעג) עטסָארַאטס קיציא

 ; (לעדנַאק) טנעגַא השמ

 ; קינטוק לשנַא

 ; (רעטומלרעּפ) עטיּפָאט םהרבא

 ן (ןאמסקאו) קעטומס ןועמש

 ןעצרַאװש יד הנח

 } עקשטיטנעי

 עכיסעדיסעלאש עדיירפ

 .(עכייתודועס-שולש)

 ןרעטלע יד ןופ ןעמענ יד טיול

 ; (ןייטשרעלעג) סע'שינייב לשרעהדדוד

 ן(דמלמ) סלטַאמ ריאמ

 ; (צרַאװש) סינָאר השמ

 ; (דניקסיז) סיצווָאװו לאומש

 .(ןַאמשיפ) סלחר-עדיירפ לקנעי ןוא לטָאמ

 עכלעוו ןעמענוצ עכלעזַא ןעוועג ןענעז'ס

 בורל ,ןשטנעמ ַא "טעּפעשטעגנָא , טָאה ןעמ

 ןוא רַאמוה טימ ןעמונעגפפױא סע רע טָאה

 .גוקידײלַאב ַַא יו ןעזעג טשינ סע טָאה

 ןענעז עכלעוו ,עכלעזַא ןעוועג רעבָא ןענעז'ס

 יד ןיא ןבָאה ןוא ןופרעד ןפָארטעג ןרָאוװעג

 ןוא .גנוקידײלַאב א שממ ןעעזעג ןעמענוצ

 ןעװו ךיז ןשיװוצ גירק א תעב :ךעלקריוו

 ןטײװצ םעד רענייא טלָאװעג טָאה ןעמ

 ךיִז ןעמ טָאה ,ןָאט "סייב, ַא רעמ סָאװ

 ףרַאש טימ יוװ ןעמָאנוצ םעד טימ טצונַאב

 .רעוועג

 רעוו ,טשרַאּפעג רימ ןבָאה לָאמנייא טשינ

 ןעמענוצ יד טָא טכַארטעגסױא שיטקַאֿפ טָאה
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 סיורג טימ ןוא עקשטיר רעניילק רעד ייב ןעגנערברַאפ רימ ןגעלפ גנַאלנהעש

 רעדעי ןיא ןעמ טגעלפ סעפעג עקידחסּפ סָאד .חסּפ דובכל םילכ יד ןקיניר הדמתה

 טפרַאדעג ןעמ טָאה ןגעווטסעדנופ ןוא ,חסּפ ףיוא רָאי-וצ-רָאי-ןופ ןטלַאהַאב בוטש רעשידיי

 ןעמ טגעלפ קעווצ םעד וצ .ןעקנעוושסיוא ןוא רעסַאװ עקידיז טימ ילכ עיינ ַא ןרשכ

 ןעמ טגעלפ ןעלסעק יד ןיא .רעסַאוו עקידיז טימ ןעלסעק עסיורג ןיא םילכ יד ןַאטנײרַא

 .םיללכ עלַא טיול רשכ ןייז לָאז סע ידכ ,רענייטש עקידנעילג ןפרַאװנײרַא ךיוא

 א ןיא געט יירד ףיוא םילכ ענרעזעלג עלַא ןָאטנײרַא עמַאמ יד טגעלפ םעד ץוח

 ,רעסַאװ סָאד ןטיבעג גָאט ןדעי ןוא רעסַאװ עילַאב

 ןעגנַאגעג זיא רע .םיקסע ענייז עלַא ןופ טיײירפַאב ךיז עטַאט רעד טָאה חסּפ ברע

 זיא ץלַא בוא ןרילָארטנָאק ןוא ץמח ןופ ןרוּפש ןכוז לקניו וצ לקניוו ןופ בוטש ןיא

 ,ןיד ןטיול טרשכעג

 -כילרע רודגיבַא רָאי-וצ-רָאי-ןופ ןכוזַאב זדנוא טגעלפ ירפרעדניא בוטיםוי ברע

 ַא ןעועג זיא סָאװ ,רעטָאפ ןיימ .רוכב ַא ןעוועג זיא סָאװ ,עיצנומ ןוז ןייז טימ טכערג
 ךיז טָאה םויס םעד ןיא .אתכסמ ַא ףיוא םויס ַא חספ-ברע ןדעי טכַאמעג טָאה ,ןהכ

 תוכמ, ןופ הנכס רעד ןופ טעװעטַארעג ךיז םורַא ױזַא ןוא ,עיצנומ טקילײטַאב קידנעטש

 ,ןיד ןטיול ןטסַאפ ןפרַאד םירוכב עלַא ןעוו ,חספ-ברע ןסע וצ ןעוועג ריתמ ןוא "תורוכב

 : טעברַא ליפ ןעוועג ךָאנ זיא ךיק ןיא .ךעלדיינק יד -- רקיע םוצ רימ ןעמוק ָאד ןוא

 : טלװעַאב ןעוועג רימ ןענעז לכאמ ןייא ןיא רָאנ ,רדס םוצ םילכאמ עלעיצעּפס יד ןטיירגוצ

 טָאה עטַאט רעד לייוו ,חסּפ לש יעיבש זיב ךעלדיינק ןייק ןסע טרָאטעג טשינ ןבָאה רימ

 ןגעלפ .רעסַאװ ןיא תוצמ ןעקנוט טרָאטעג טשינ טָאה ןעמ ןוא הרומש תוצמ ןסעגעג

 יז ייב ןוא ,םינכש עטנָאנ ןוא סרעטעפ יד וצ ןּפַאכנײרַא ךיז ,גרַאװניײלק סָאד ,רימ

 ,ךעלדיינק ענעטָאברַאפ יד רקיעב ,ךיז טייטשרַאפ ןוא ,םילכאמ עטסעב יד ןופ ןכוזרַאפ

 ןרַאּפשנָא סָאד ,רדס םוצ ךיז ןטיירג סָאד :טכַאנ-רדס יד ןעוועג זיא ןביוהרעד רעייז

 ןוא והילא לש סוכ ןטימ תוסוכ עברא יד ,הדגה יד ןגָאז סָאד ,טעב-בסיה ןפיוא ךיז

 -רַאפ ןענעז סָאװ ןכַאז ערעדנַא ןוא (ךעלדיינק יד טשינ) םילכאמ עטסעב יד ןסע סָאד

 ,טכַאנ-רדס יד טימ ןדנוב

 טריצַאב ,שיט םענייש םייב ןציז ןופ קַאמשעג םעד ןלעטשרָאפ ךיז טציא ןָאק רעוו
 ,םילכאמ עטסעב ןוא עטסנעש יד ןענופעג ךיז ןבָאה'ס עכלעוו ןיא ,םילכ עטסנעש יד טימ

 רעיירפ ַא יו ךיז טליפ רעקיצנייא רעדעי ןוא ןעמַאזוצ טציז החּפשמ עצנַאג יד ןעוו
 ,שטנעמ

 רופיכיםוי

 ןיימ .ןידה-םוי ןרַאפ געט עקינייא טליפעג ןיוש ךיז טָאה גנומיטש רופיכ-םוי ברע יד
 ןוא רעטכעט יד רַאפ רעניה --- "תורפכ,, יד ןטיירגוצ וצ ןעוועג גהונ ךיז טָאה עמַאמ
 ןגָאלשעג, ןבָאה רעדניק יד .רופיכ-םוי רַאפ ךָאװ ַא ןיוש -- ןיז יד רַאפ רענעה עסייוו
 :רעטומ רעזדנוא ךָאנ הליפת יד קידנגָאזכָאנ ,רופיכ-םוי רַאפ געט עכעלטע "תורפכ

 ",,יתפילח תאז ,יתרפכ תאז;

 ,רעסייוו רעד ,ןוה רעד וצ תונמחר ַא ןעמענמורַא ךימ טגעלפ רעטרעוו יד ןגָאז םייב

 ,עמַאמ רעד ןופ ךיז ןרעזייב סָאד ץָארט ,ןָאט שוק ַא ריא ךיא געלפ לָאמנייא טשינ ןוא

 טימ ןָא טמוק טחוש הירכז 'ר .רופיכ-םוי ברע ןופ טנװָא רעד ןָא טמוק טָא ןוא

 רעטעפ ןיימ ,רעלעג דוד ,רעשיילפ ,רעפעפ :םינכש ערעזדנוא עלַא .ןרעטמַאל ןסיורג ןייז

 יד ףיונוצ ןביילק ,גרַאװניײלק רימ ןוא קויניז למהרבַא רעטעפ רעד ,רעש ןועמש-םייח
 עּפוק ַא טיירגעגוצ עמַאמ ןיימ טָאה גָאטיײב ךָאנ .בוטש רעזדנוא ןבענ ,סַאג ןיא תורּפכ

 טגעלפ תופוע יד ןופ יירשעג סָאד .תורפכ יד ןופ טולב סָאד ןקעדוצוצ ,שַא רעדָא ,דמַאז

 ,סרעטומ יד ןוא רעדניק יד ןופ שער רעד ןעוועג ךיוא זיא סיורג .םיקחרמ ףיוא ןרעה ךיז
 .תופוע ערעדנַא טימ טשימעגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,?תורפכ ,, ערעייז טכוזעג ןבָאה עכלעוו

 .ןעגנַאגעצ ךיז זיא םלוע רעד ןוא רעליטש ןרָאװעג ןיא ךעלסיבוצ

 טרעהעג ןעמ טָאה ,ךשוח ןוא ליטש ןעוועג זיא בוטש ןיא ןעוו ,טכַאנ רעד ןטימ ןיא



 ךיא רעה גָאט ןקיטנייה ןזיב .ןָאה ןסייוו ןסיורג ןייז טימ תורפכ טגָאלש עטַאט רעד יו
 :ןרערט יד ןופ םיטש עטקיטשרַאפ ןייז

 ?..תומלצו ךשוח יבשוי םדא ינב,

 ,דנוזעגיזיוה ןצנאג ןרעביא ךרודַא זיא סָאװ ,רעטיצ םעד טציא ךָאנ ליפ ךיא

 רעביא ךיז ןקעד רימ ןוא עטַאלז רעטסעווש ןיימ טגָאז -- "?!טנייוו עטַאט רעד,

 .ןרעטיצ ןוא ןגיל רימ .ּפעק יד רעביא ערדלָאק רעד טימ
 עלַא ןופ טײרפַאב ןיוש ךיז ןבָאה עטַאט רעד ןוא עמַאמ יד .ןגרָאמירפ רעד טגָאט'ס

 .ךיק ןיא ךיז טערָאּפ עמַאמ יד ןוא ארמג ַא ןיא ןייֹרַא טקוק עטַאט רעד .םיקסע ערעייז

 .ערעווש ַא גנומיטש יד טרעוו טכַאנרַאפ .החנמ ןענװַאד לוש ןיא ייז ןעייג גָאטימכָאנ

 רעקידנענייו ַא טימ ןטַאט םוצ ךיז טעדנעוו ןוא למהרבַא רעטעפ רעד ןײרַא טמוק'ס
 :טעבעג טימ ןוא םיטש

 יו לחומ רימ ייז ,רעדורב ןיימ ,לחומ רימ יז,

 .תקספמה הדועס רעד וצ שיט םעד ןיֹוש טיירג עמַאמ יד .טימ ןענייוו עלַא רימ

 ענייז ףיוא טבייה ,טנווייל יו סייוו ,עטַאט רעד :ןינע רעיינ ַא ןָא ךיז טבייה ָאד
 -נבײהנָא ,רעדניק ענייז ,זדנוא טשטנעב ןוא ןענעכוד םוצ ןהכ ַא ןופ העונת ַא טימ טנעה

 ּפָאק םעד ןייא טגיוב זדנוא ןופ רעדעי .ןטסגנוי םייב קידנקידנע ןוא ןטסטלע ןופ קיד

 טמוק ףוס םוצ .הכרב ןייז ןעמוקַאב וצ ידכ ,דובכה תארי ןוא הענכה טימ רעטַאפ ןרַאפ
 ...סָאבעלַאב ריא ייב הכרב ַא טעב יז ךיוא ןוא ,הייוג יד ,טסניד יד וצ

 רעסיורג ַא .בוטש ןיא ךיז ןסילשרַאפ ,רעדניק ,רימ ןוא לוש ןיא ןעייג ןרעטלע יד
 ןליפַא זַא ,ךיז טכוד'ס ןוא טכַאמרַאפ ןענעז סנדָאל יד .עלַא זדנוא טלַאפַאב דחּפ
 ,ירדנ-לכ ןופ טכַאנ רעד ןיא ןרעטיצ רעסַאװ ןיא שיפ יד

 | הרוותי'תחמש

 .הרות-תחמש ןופ טכַאנ רעד ןיא לוש רעקסירט רעד ןיא תופקה יד ןסעגרַאפ ןעק רעוו

 ןיא זדנוא וצ ןדָאװעג ןדַאלעגנייא םיללּפתמ עלַא ןענעז ,תופקה יד רַאפ ,בירעמ ךָאנ דלַאב

 -שישזָאר ליפ םיא םורַא ןוא להק ןטימניא טייג עטַאט רעד .יאבג ןופ בוטש יד ,בוטש

 םיא טָאה ןעמ יװ ,"םש לעב רעד, ,לשרעה 'ר שמש רעד שארב ןוא םיבשות רעשט
 ,בוט-םוי טוג ַא, :רעקיצרַאה ַא ךיז טרעה'ס ןיא בוטש ןיא ןָא ןיוש ייז ןעמוק טָא .ןפורעג
 יו עט'יאבג

 :בוטילכ טימ שיט ןקידבוט-םוי םעד טיירגעגוצ סנטייצַאב ןיוש טָאה עמַאמ יד

 .גינָאה ןוא רעפעפ טימ טכָאקעג ,ןפנָארב ןוא ןכוק ,גנירעה עטרינירַאמ

 םורַא ןעגניז ןוא ןצנַאט ןדיי הרבח עצנַאג יד ןוא רעכעלטימעג טרעוו גנומיטש יד

 טָא ןשטנעמ טימ טקַאּפעג זיא לוש יד .תופקה יד וצ קעװַא ןעמ טייג רעטעּפש .ןטַאט

 רעטשרע רעד טייג רעטָאפ ןיימ .הפקה רעטשרע רעד וצ םידבוכמ יד ןטעברַאפ ןרעוו

 רעדניק ןוא ןעיורפ .םיא רַאפ טקעּפסער ןוא החמש טימ טליפעגנָא טרעוו ץרַאה ןיימ ןוא

 ,ץענערג ןייק ָאטשינ זיא החמש רעד וצ ןוא הרות-ירפס יד ןשוק

 באב העשת

 ןסעגרַאפ ןוא ןייגלווװ ךיז ןזָאל גרַאװניײלק רימ רעבָא ,גָאט-רעױרט ַא סָאד זיא שיטקַאפ

 -ךיימ ןוא ךעלגניי ,גרַאװניײלק עּפורג עסיורג ַא .בָאב-העשת ןופ רעטקַארַאכ ןתמא םעד

 הרבח עכעליירפ יד ."סעקַאידָאב  ןטיירגוצ ירפרעדניא סנטיײצַאב סױֹרַא ןעייג ,ךעל

 ןשיווצ ,געוו ןפיוא וצ ןעייטש סָאװ ,גרַאװניײלק רעמ ץלַא טימ רעסערג לָאמַא סָאװ טרעוו

 לדירפ ןופ רעדניק יד ,קויניז עלעטיוו ןוא הקבר ,רעש םהרבא ,רעדייר השמ :ייז

 ,ריא ךָאנ ךָאנ ךיז ּפעלש סָאװ ,ךיא ןוא עטַאלז רעטסעווש ןיימ ,רעפעפ עקימ ,רעשיילפ

 ?קָאװַאטס ןרעטנוא , ךיז ןטײרּפשעצ רימ .סעקַאידָאב עברָאט ַא וצ טיירג רעדעי

 םוא ךיז ןרעק רימ ןעוו .טעברַא טימ לופ ןענעז טנעה יד : ףוס ַא ןָא ןסייר ןוא ןסייר ןוא

 ךלימ ןיא ןשקָאל עטיירב יד טכָאקעגּפָא ןיוש טָאה סָאװ ,עמַאמ יד ךייז טרעזייב םייהא
 סַאג ןיא ןײגוצסױרַא רעלענש סָאװ ידכ ,ךיג ןסע רימ .ןטסַאפרַאפ ןרַאפ הדועס רעד וצ

 ."טעברַא , רעד ֹוצ

 זַא ױזַא ,םיתב-ילעב וצ טּפעלקעגוצ ייז ןוא

 ןרָאװעג ייֵז ןענעז טייצ רעד ןופ גנַאג ןיא

 ,ןשטנעמ יד ןופ לייט רעלַארגעטניא ןַא יו

 ןטילעג רעווש וליּפַא ,ןלַאֿפ ךַאס ַא ןיא ןוא

 טשינ ןעמענוצ יד ןופ ןבָאה ייֵז .ייֵז ןופ

 גנוקידײלַאב ןטילעג ןוא ןרעוו רוטּפ טנעקעג

 ןעוועג ,ךעלנײשרַאװ ,סא סָאד .ןיּפ ןוא

 ףיוא קיטירק ןימ ַא ,"גנופַאש-סקלַאפ; ַא

 טפַא ןוא ןשטנעמ יד ןופ ןטײקכַאוװש יד

 ײז טָאה סָאװ ,עריטַאס עקיסיײיב ַא וליֿפַא

 ...ןפַָארטעג רעווש

 ןשטנעמ ליפ זַא ,קורדנייא םעד בָאה ךיא

 -לע ןגנוי ןיא ןעמַָאנוצ סעד ןעמוקַאב ןבָאה

 ןיא טגעלפ ,לשמל ,הנוי 'ר יבר רעד .רעט

 ןיז דבכמ "הבישי, רעד ןיא ןוא ''רדח;

 :יו ,ןעמענוצ עכלעזַא טימ םידימלת ענייז

 -ײּפ סָאד , ,"קַאב רעד, ,"לטידנַאב סָאד;

 -יא ."קירּפעװ רעד,, ,"יאלאמ רעד ,, ,'ילצינ

 ןופ ןעמענוצ ערעיײז ןעמוקַאב ןגעלפ עקינ
 -לַאק םהרבא יו ,ןטסירָאמוה עשיטָאטש

 שטנעמ ַא קידנעטש ןעוועג יא סָאװ ,קַאשט

 שטנעמ ַא ביוא ןוא .קזוח ןוא טָאּפש ןופ

 "הכוז, ,ןפוא ,רעדנַא רעדָא ,ַאזַא ףיוא טָאה

 -ַאב םיא רע טָאה ,ןעמָאנוצ ַא וצ ןעוועג

 ךיִז טָאה רע ןוא ןבעל ןצנַאג ןייז טיילג

 .ןופרעד ןעיײרפַאב טנעקעג טשינ ןיוש

 עלעיציפָא יד ךיוא זַא ,שיטסירעטקַארַאכ

 טשינ ןבָאה לטעטש ןיא ןסַאג יד ןופ ןעמענ

 ַאא טָאה ןעמ ביוא ןוא טסּוװעג עלַא

 זיולב ןעמענ יד טימ ךיִז ןעמ טָאה ,טסּוװעג

 .סערדנַא ןַא ןביירשוצנָא ידכ זיולב טצונאב

 עקידלטעטש יד ייב ןעמונעגנָא ןעוועג זיא'ס

 ןפורנָא טלָאוװעג טָאה ןעמ ביוא זַא ,ןדיי

 וסַאג ַא רעדָא ,טַאטש ןיא טרָא ןַא סעּפע

 : יו ,ןעמענוצ יד טימ טצונַאב ךיז ןעמ טָאה

 -עבמַאב , ,"קירב ןרעטנוא,/, ,"גרַאב ןפיוא ,,

 ,"לסעג סעקספעק,/ ,"טַאטש ןיא,/ ,"סַאג

 םעד ןגעקטנַא; וי"לקירב ןבענ,; /"קרַאמ ןיא ,,

 ,"ענרַאשזָאּפ רעד ןגעקטנַאי ,"רעטסיולק

 ..רעטייו יױוזַא ןוא ,"וװַאבילאשז ףיוא ,,

 ילאימחר רנבא
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 ןעמוק ןקאואק יד

 סָאד זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב

 .טנַאה וצ טנַאה ןופ ןעגנַאגעגרעביא לטעטש

 םוצ ןעמונעגוצ ןעמ טָאה רענעמ עגנוי יד

 -נוא ךיוא ןוא ,רעזײה עלַא טעמכ .טנַארֿפ

 תעב ,טנערברַאֿפ ןסור יד ןבָאה ,בוטש רעזד

 .טַאטש יד ןזָאלרַאפ רעייז

 ןיא ןטלַאהַאב ךיז ,ןפַאלטנַא ןענעז רימ

 סעכעבעב לסיב ַַא ןעמונעגטימ ןוא דלַאװ

 ןקַאלָאּפ יד .טײקמערָא עצנַאג סָאד ןוא

 ליפ ןוא רימ ןוא טָאטש ןיא ןיירא ןענעז

 ךיז ןעמענרַאפ רימ .קירוצ ןעמוק ערעדנַא

 יד וצ ןפיוקרַאפ ןוא ךעלעקלוב ןקַאב טימ

 -ײשַאב רעזדנוא רימ ןעיצ ױזַא .ןטַאדלָאס

 .הנויח ענעד

 ןרידרַאבמָאב ןענַאלּפָארע עשישטייד יד

 ןיימ עז ךיא ןעוו .ךיז טלסיירט דרע יד שזַא

 טימ ךיא ןייוו -- םיײהַא ןעמוק עמַאמ

 ןוא רעדירב עניײלק יד .ןרערט ערעטיב

 ןקוק ןוא ןסיורדניא ךיז ןליּפש רעטסעווש

 ןענַאלּפַארע יד ןופ ליּפש ןשימָאק םוצ וצ ךיז

 טא סָאד זַא ,טשינ ןסייוו ייז ...ןכַאל ןוא

 ..ןבעל ןוא טיוט ןופ ליּפש ַא

 יז .טָאטש יד םורַא ןעלגניר ןשטייד יד

 גנילצולּפ .ריטס ןפיוא קירב יד ןענערבַאפ

 :יײרשעג ַא ןרעה ךיז טזָאל

 יי... ןעמוק ןקַאזָאק יד,

 -טיױט ןוא דחּפ ַא זדנוא טלַאֿפַאב סע

 ןלַאפַאב ןקַאזָאק יד זַא ,טסייוו'מ .קערש

 רעטנוא ךיז ןטלַאהַאב רימ .קידתוירסא ןדיי

 .רענעגעוו יד

 סַאד ןוא שיסור ןטוג ַא טדערעג בָאה ךיא

 (דנוא וצ זיא'ס .טעװעטַארעג זדנוא טַאה

 .ריציֿפַא רעכיוה ַא ,קַאזָאק א ןעמוקעגוצ

 טגנַאלרעד םיא ,סױרַא םיא וצ ןיב ךיא

 םיא טימ טדערעג ןוא ןעקנירט וצ ךלימ

 .שיסור ןטוג ןיימ טרעדנּוװַאב טָאה רע .שיסור

 יד ןעמענוצ לָאז רע ןטעבעג םיא בָאה ךיא

 טָאה רע .בוטש רעזדנוא םורַא ןופ ןקַאזָאק

 ןענעז ןקַאזָאק יד ןוא לעֿפַאב א ןבעגעג

 -רָאג ןוא טעּפעשטעג טשינ םענייק ,קעװַא

 .ןעמונעגוצ טשינ

 יד ,רעכיירטסע יד ןיירַא ןענעז ךָאנרעד

 -נוא יד .ײמרַא עשירַאגנוא יד ןוא ןשטייד

 ןבָאה ייז .עטסגרע יד ןעוװעג ןענעז ןרָאג

 לטעטש סָאד .סַאג ןטימניא ןשטנעמ ןגָאלשעג

 ײמרַא ןייא : ןטייצ ערעווש ןעגנַאגעגכרוד זיא

 ןוא ,עטייווצ יד ןעגנילשנייא טלָאוװעג טָאה

 ןוא לדניה:הרּפכ סָאד ןעוועג ןענעז ןדיי יד

 .תונברק עטסיזמוא ןבעגעג

 ךעלרעדירב ענײמ ףיוא ןקוק געלפ ךיא

 יד ףיוא סרעדנוזַאב ןוא ,ךעלרעטסעווש ןוא

 -עגמורַא ךיִז ןבָאה סָאװ ,רעדניק עמעַא

 -ּפַא ןוא עקירעגנוה ןסַאג יד ןיא טרעגלַאװ

 ןלעוו גנַאל יו : ןטכַארט געלפ ךיא .ענעסירעג

 טזגײוו'ס יװ !ןטלַאהסיוא יֹױוזַא ןענעק יז

 .ןטייא ןופ רעקרַאטש שטנעמ רעד זיא ,סיוא

 עקירעמא ,ןאמואטקאד עפיצ
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 עמַאמ יד .ןײרַא לוש ןיא ןשָאלַאק יד ןיא טייג ןוא ךיש יד סיוא טוט עטַאט רעד
 עמעט וצ יז טגָאז גנילצולּפ .בוטש ןיא "הניארו הניאצ, םעד ןגָאז וצ ןיוש ךיז טיירג

 :קויניז הרש עמומ יד ֹוצ ןוא רעפעפ
 "יג ןענייו טמוק ,רעבייוו,

 ,שדקמהיתיב ןברוח ןפיוא לוק ןפיוא ןענייוו ןוא לָאּפ ןפיוא ךיז ןצעז רעבייוו יד

 יד ףױא ןעװעטַאשט רימ .םידש עניילק יו סַאג ןיא ךיג ןפיול ,גרַאװניײלק ,רימ

 ןײרַא רימ ןּפוטש לדיימ אזַא ןּפַאנשרעד רימ רָאנ יו .רָאה עגנַאל יד טימ ךעלדיימ

 טלעפעג טשינ ךיז טייטשרַאפ טָאה'ס .רָאה עגנַאל עריא ןיא סעקַאידָאב עקיכעטש יד
 רעבָא ,ןפָארטשַאב זדנוא ידכ .זדנוא ךָאנ ןגָאי טזָאלעג ךיז ןבָאה ךעלדיימ יד ןעוו ,ןלַאפ

 ?רימ יו םידש עכיג עכלעזַא ןגָאירעד סָאד ןעק ןעוו

 ןעעז ןייג ןיוש ןענעק רימ ןוא סעקַאידָאב ערעזדנוא טקידנעעג ךיז ןבָאה ףוס-ףוס

 ףיוא ןציז ןדיי יד .ךשוח ןיא ןעקנוטעגנייא זיא לוש יד .לֹוש ןיא ךיז טוט'ס סָאװ

 רעד ןופ ךיז טרעה ןייװעג רעליטש ַא ןוא סרעדנעטש ןוא קנעב עטרעקעגרעביא
 ,,,שינרעטצניפ

 רעשטשישזָאר יד ןופ רעטכעלעג סָאד ןרָאװעג טמיטשרַאפ זיא'ס .ןרָאי ךסַא ךרודַא ןענעז'ס

 ענייד .ןרָאװעג טנערברַאפ ןוא טרעטשעצ ןענעז םיללּפתמ יד טימ תסנכייתב יד .רעדניק

 -רעקידעבעל ןרָאװעג טנערברַאפ ןענעז עלעטעטש רעייט ןיימ ןופ םינקז ענייד ,רעדניק

 -כינרַאפ יד ןוא ,שטשישזָאר רעייט ,ןברוח ןייד ךיא ןייוװַאב ןצרַאה ןפיט ןיימ ןופ .טייה
 .הליהק רעשידיי רעקיצרַאה רעד ןופ גנוט

 ! ךורב םרכז היהי

 עּפיצ ןוא ָאשזד רַאֿפ ,קרָאי-ינ ןוֿפ לעסוס לחר ןוא ןמחנ רַאֿפ שטשישזָאר-תיב ןיא עמַאנפױא

 ןַאמראטקאד עֿפיצ .ליזַארב ןופ קינרוקש עקייה רַאֿפ ןוא יטיס קייל-טלאס ןוֿפ ןַאמואטקאד
 טָאה יז ןכלעוו רַאֿפ ,ךוב"רוכזי םעד ןעעֶז וצ ןעוועג הכוז טשינ ןוא טייצנשיווצ ןברָאטשעג זיא

 .ךורב הרכז יהי .טקריוועג ליפ רעייז



 רעכאמ-עבמאב יד

 (רעלימ ןב) דמלמ סינוב

 סָאװ -- ה"ע דמלמ ריאמ ,עטַאט ןיימ טָאה ,טסּוװַאב רעכיז רעשטשישזָאר ךייא זיא'ס יו

 א טַאהעג -- סלעטַאמ ריאמ סלַא טנַאקַאב ןעועג ,רעמ וליּפַא רשפא ןיא ,ךיוא זיא

 ,ספיג טפיוקרַאפ ןבָאה רימ .קַאיװָאקַארק אנכש טימ תופתושב לַאירעטַאמי-וב ןופ דַאלקס

 טשינ -- טניימ סָאד ,ךלַאק ןוא סנוויוא רַאפ ךעלעגיצ עטנערבעג עניילק ,לגיצ ,טנעמעצ
 .ענּפַאװ ענעשָאלעג

 זיא ףיױה רעד .סַאג רעצינײלָא רעד ןופ ןעוועג זיא דַאלקס ןיא רָאפנײרַא רעד

 ןעמוקעגוצ זיא ןעמ זיב ןרָאפכרוד טפרַאדעג ןעמ טָאה ןרעיוט יירד .סיורג רעייז ןעוועג

 ,האובת ןופ ,דַאלקס רעדנַא ןַא ןענופעג ךיז טָאה ףיוה ןיפ טייז-ברעמ ףיוא .דַאלקס םוצ

 ,דַאלקס ןרעביא ,ןביוא .רעזייל ןוא םייח ,ןיז ייווצ ס'אנכש וצ טרעהעגנָא טָאה סָאװ
 .עילימַאפ ןייז טימ טחוש לוולעוו טניווװעג טָאה

 רעטעמ 500 רשפא ,סיורג רעייז ןעוועג ףיוה רעד זיא ,טנַאמרעד ןיֹוש בָאה ךיא יו

 רעגנוי סלַא -- רעטשרע רעד ןעוועג זיא ,ה"ע סחנּפ ,רעדורב רערעטלע ןיימ .גנעל יד

 םיא ךָאנ .ךלַאק ןפיוקרַאפ םייב סענזיב יד ןיא ןטַאט ןיימ ןפלָאהעג טָאה סָאװ -- רוחב

 ,ייר ןיימ ןעמיקעג זיא םיא ךָאנ .המלש ,רעדורב רעטייווצ ןיימ ןעמוקעג זיא

 ,דַאלקס ןיא גנוקיטפעשַאב יד ןעמונעגרעביא ךיא בָאה רָאי 15 ןעוועג טלַא ןיב'כ ןעוו
 רעטָאפ ןיימ .הבישי רעד ןיא םידומיל יד טרעהעגפיוא בָאה'כ ןעוו ,ןעוװעג זיא סָאד

 רָאנ ,טָאטש רעטייו ַא ןיא הבישי רערעדנַא ןַא ןיא ןענרעל ןקיש טלָאװעג ךימ טָאה

 טשינ טעװ דניק ַא סריא זַא ,טגָאזעג טָאה יז .וצרעד טזָאלרעד טשינ טָאה רעטומ ןיימ

 ,טריפעגסיוא ,ךיז טײטשרַאפ ,טָאה יז .ןשטנעמ עדמערפ ייב תרשמ ַא ןייז ןוא "געט ןסע,

 ,ךלַאק ןפיוקרַאפ םייב ןטעברַא ןביוהעגנָא ןיא םייהרעד ןיא ןבילבעג ןיב ךיא

 ,סנטשרע .ךלַאק ןפיוק וצ ייר רעד ןיא ןענַאטשעג טשינ ןעמ זיא ,טסייוו ריא יו

 לשרעה וצ טרעהעג טָאה רענייא :סעדַאלקס עכלעזַא ייווצ ךָאנ ןעוועג ןענעז'ס לייוו

 בָאה רעבירַאד .םרכזו םמש חמי ,עמריפ רעשטייד ַא וצ -- רעטייווצ רעד ןוא רעברַאפ

 טרעלקרעד ךימ בָאה ךיא ןוא ."ןָאטוצפייא , סָאװ ןרעלק וצ טייצ עיירפ ליפ טַאהעג ךיא

 ."סעבמָאב, ןכַאמ ןעמונעג בָאה ךיא --

 ,שַאלפ א טמענ ןעמ ?ױזַאו טסייה סָאװ ?עבמָאב ַא סעּפע ןעמ טכַאמ יוװַאיוװ

 יד שיטעמרעה טעװעקרָאקרַאפ ןעמ .רעסַאװ ןיירַא טסיג'מ ןוא ךלַאק טימ ןָא יז טליפ ןעמ

 .קיטרַאפ זיא עבמָאב יד ןוא ףיוא סע טסייר םורַא טונימ רָאּפ ַא ןיא ןוא שַאלפ

 ַאזַא ןיא .זדנוא ייב ןעוועג רעמיא טשינ זיא סָאװ ,שַאלפ א ןבָאה ךָאד ןעמ ףרַאד
 ןיא אנכש ייב זַא ,ןפלָאהעג טָאג טָאה .שַאלפ ַא וצ ךעלנע זיא סָאװ ךַאז ַא ןעמ טמענ לַאפ

 ריא יו ןוא .ןּפמָאל-טפַאנ ןופ סעילַאב ענרעזעלג ךס ַא טרעגלַאװעגמורַא ךיז ןבָאה ףיוה
 .ןצונ טשינ וצרעד ןעמ ןעק קרָאק ןייק זַא ,ךעלזדלעה עטיירב סעילַאב יד ןבָאה ,טסייוו

 טָאה'ס .ריּפַאּפ ךס ַא טימ סעילַאב יד ןּפָאטשרַאפ ךיא געלפ ?ןעמ טוט עשזיסָאװ

 דלַאב סע טָאה ,ןזַאג ןפַאש ןבױהעגנָא טָאה ךלַאק רעד יװױזַא ןוא ,טעברַאעג טשינ רעבָא

 טרעהעג רָאנ ךיז טָאה'ס .קורד םעניילק א טימ קרָאק םענעריּפַאּפ םעד טּפוטשעגסיױא

 .ץלַא סָאד ןוא -- "ףוּפ

 טמיק ,רבח רעטוג ןיימ ןוא ןוז ס'טחוש לוולעוו ,ה"ע רענייוו ריאמ ןוא םויה יהיו

 קידנסעומש ױזַא .דַאלקס ןיא רימ טכוזַאב רע ןוא בוט-םוי ףיוא הבישי רעד ןופ םיײהַא

 .עטוג ַא -- לָאמסָאד ןוא ,עבמָאב ַא ןכַאמ ןווּורּפ ףרַאדַאב ןעמ זַא ,רימ ןסילשַאב

 זדנוא טימ זיא לָאמסָאד .טעברַא רעד וצ ךיז רימ ןעמענ גָאטימכָאנ םענייש ַא ןיא

 .תדלומ ןיא ריֿפַאו סלַא דמלמ םינוב

 טֿפעשעג סלעטַאמ ריאמ וצ גנַאגניירַא רעד

 סאנכש רעטנוא .וו.ַאיא ענּפַאו ,ןברַאֿפ ןופ

 .בוטש
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 סלעטאמ ריאמ םינוב
 רעד ןופ סלעטַאמ-ריאמ םינוב קנעדעג ךיא

 -נגייא ןוא רָאמוה טימ לופ קידנעטש .הבישי

 -ירפ ןכַאמ וצ ױזַא יוװ ,ןלַאפנייא עקיטרַא

 ןוא עיורג עכעלגעטגָאט סָאד לסיבַא רעכעל

 .רדח ןיא ןבעל םערָא

 טקעטשעגנײרַא טָאה ,הנוי 'ר ,יבר רעד ןעוו

 ןיא ןגיוא עקיטכיזצרוק ענייז טימ ּפָאק ןייז

 גנוטכײלַאב יד ןוא ,אעיצמ-אבב ארמג רעד

 ,טייצ-הכונח ,ןטנוװַא-רעטניוו יד ןיא רדח ןיא

 ,ךעלטכיל-בלח רָאּפ א ןופ ןענַאטשַאב זיא

 ַא בלה םענופ טמרָאפעגסױא םינוב טָאה

 ןיא ןדַארטעט ןופ ריּפַאּפ ןדנוצעגנָא ,לריזח

 לריוח סָאד טזָאלעג ןוא עקיימאקס רעד

 טָאה דַאשט רעד ןוא ךיור רעד .ןעילַאמס

 ולא, יו טריסערעטניא רעמ םידימלת יד

 ...ארמג רעד ןופ ייתואיצמ

 ,ךעלציּפש ענייז צָארט ,םיא טָאה יבר רעד

 גולק א ןעוועג זיא רע לײװ ,טַאהעג ביל

 יבר רעד טָאה רשפא !?טסיײוװ רעוו .דניק

 !ענײז ןצנוק יד ןופ טַאהעג האנה ךיוא

 :ןעמָאנוצ ןטימ ןעוועג דבכמ םיא טָאה רע

 רע זיא טנייה זיב ןוא ,"לטידנַאב סָאד;

 .ןעמָאנ םעד טימ טנַאקַאב

 -עּפשרַאפ ,ןעמוקעגנײרַא ןענעז לָאמניײא

 : םידימלת יירד ,ןענרעל ןטימ ןיא ,עטקיט

 טָאה ױזַא) והות ןוא םינוב ,(רעלעג) ןמלזס

 טַאה יבר רעד .(אפור היבוט ןפורעג ןעמ

 קוספ םעד שמוחה ןיא טנעיילעג טקנוּפ

 הינמ הנוי 'ר טגָאז ."שבדו בלח תבז צרא;

 ןופ תובית-ישאר טכַאמ -- 'ת'ב'ז : היבו

 ...והות ,םינוב ,ןמלז

 טימ סירבח ךיז ןפערט'ס זַא ,טנייה זיב

 ןלעטשרָאפ לָאז רע םיא יז ןטעב ,םינוב

 טּפוז רע ױזַאוו -- הנוי יבר ןופ סענעצס

 ,םידימלת יד טּפָארטש ןוא עירָאקיצ זָאלג ַא
 .וו.א.א

 טנַאלַאט טימ ןיבר םעד ךָאנ טכַאמ םינוב

 עקילָאמַא יד ןוא טסיטרַא ןטוג ַא ןופ

 .האנה ןבָאה םידימלת

 ,"אולחה,, ןיא רבח ַא ןעוועג זיא םינוב

 ןוא קסוטלוּפ ןיא הרשכה יד טכַאמעגכרוד

 יא רע .1933 ןיא לארשי ןייק ןעוועג הלוע

 -טייצ ןייז ןיא ןענ צוביק ןיא רבח ַא ןעוועג

 רעד רעדײײא ,הנוי-ררפכ ןיא טרָא קיליײװ

 .ןדָאב ןייז ףיוא ףױרַא זיא צוביק

 ןיא רטונ א ןעוועג םינוב זיא רעטעּפש

 ןטײצ ערעװש יד ןיא רוזא-ןולוח-תדלומ

 ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא .הנידמ רעד רַאֿפ

 1952 ןיא .רטוש ַא ןעוועג רע זיא הנידמ רעד

 ןיק עילימַאּפ ןיַז טימ רעבירַא רע יא

 טנעַאנ ןייז טלַאוװעג טָאה רע ּוװ ,עדַאנַאק

 .(דמלמ המלש) רעלימ לָאס ,רעדורב ןייַז וצ

 .ו .א
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 שַאלפ יד טלעטשעגוצ זדנוא טָאה'ס רעװ טשינ קנעדעג'כ .קינרוקש על'השמ ןעוועג ךיוא
 וצ לעטש ךיא ןוא קרָאק ןטוג ַא טימ שַאלּפ עסיורג ַא טַאהעג ןבָאה רימ .קרָאק ַא טימ

 ןסיג ,ךלַאק ךעלקיטש עניילק טימ שַאלפ יד ןָא ןליפ רימ ,לַאירעטַאמ-סיירפיוא םעד

 קעװַא ןגייל רימ- ."ריאמו םינוב ,השמ תדכ , שַאלפ יד ןעװעקרַאקרַאפ ןוא רעסַאװ ןיײירַא

 ןעילפ רעקיטש יד ןלָאז ןסיירפיוא טעװ יז ןעוו זַא ױזַא ,סורָאפ זדלַאה ןטימ שַאלפ יד

 ,שַאלפ רעד ןופ רעטעמ 20 ייב ,סנטייוורעד ןופ קעװַא ךיז ןלעטש רימ .טפול רעד ןיא

 .סיירפיוא ןפיוא ןטרַאװ ןוא

 טבייה שַאלפ יד יו ,סנטייוורעד ןופ ןעעז ןוא טנעה יד ךיז ןבייר ןוא ןעייטש רימ
 יז טרעוו דלַאב ןוא סעבלוב טימ ןָא ךיז טליפ שַאלפ יד .לסעק ַא יװ ןדיז ןוא ןכָאק ןָא

 רימ .ריא ןיא רָאפ טמוק'ס סָאװ טשינ ןעעז רימ ןוא לּפענ ןסייוו יַא טימ טליהעגנייא
 קעװַא ןעייג'ס ."עבמָאב רעד ןופ סיירפיוא סָאד ןרעה ןליוו ןוא קידלודעגמוא ןעייטש

 ןעמ טשינ ןוא טרעה ןעמ טשינ ,"רעי אלו םיבוד אל, -- טונימ 15 ,טונימ 10 ,טונימ 5

 טַאהעג ןיש בָאה ךיא סָאװ ?"ןויסנ בורמ , זיא ? ןריסַאּפ טנעקעג ָאד טָאה סָאװ ..טעז

 רעד ןיא רעסַאװ גונעג טשינ ןעוועג סיוא טזייוו זיא'ס זַא ,ךיא סילשַאב סעילַאב יד טימ
 ,שַאלפ

 וצ ךיז ןרעטנענרעד רימ .רעסַאװ ךָאנ ןסיגוצ ןוא שַאלפ יד ןענעפע ןסילשַאב רימ
 ןטרַאוװ רימ .ןרירוצנָא יז ךעלגעממוא זיא'ס ,רעייפ קיטש ַא -- ןָא יז ריר ךיא .שַאלּפ רעד

 ןטרַאװ וצ דלודעג ןייק קידנבָאה טשינ .ןליקּפָא ךיז לָאז שַאלפ יד זַא קידלודעגמוא

 ןענעפע ןסילשַאב ןוא עטַאמש ַא רימ ןעגנערב ,ןליקּפָא ךעלצנעג ךיז טעװ שַאלפ יד זיב
 ,שַאלּפ יד

 טנרָאװעג זדנוא טָאה קינרוקש עלהשמ בוא טשינ ךיא קנעדעג ,קידנגָאז תמא םעד

 טָאה רע רעדָא ,ףיורעד טכַא ןייק טגיילעג טשינ ןבָאה רימ ןוא שַאלפ יד ןענעפע טשינ

 ןוא זדנוא ןופ טקורעגּפָא ךיז טָאה רע יו ,קנעדעג ךיא רָאנ .טגָאזעג טשינרָאג זדנוא

 .טעברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז ןבָאה רעטייוו ריאמ טימ ךיא

 רימ לייוו ,טלָאװעג טשינ ךיא כָאה ןײרַא שַאלפ רעד ןיא קרָאק יד ןּפיטשנײרַא

 ןסיגוצ ןכָאנ שַאלפ יד ןּפָאטשרַאפ וצ ףיוא קרָאק ןרעדנַא ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה

 ,לָאמַאכָאנ ןצונ ןענעק םיא לָאז ןעמ זַא ,ױזַא ןעמענסױרַא קרָאק םעד ןעמ ףרַאד .רעסַאװ
 טזומעג ןבָאה רימ זַא ,שַאלפ רעד ןיא טצעזרַאפ קרַאטש ױזַא ןעוועג זיא קרַאק רעד
 ,ןּפעלשוצסױרַא םיא ידכ טפַארק עקרַאטש ַא ןדנעװנָא

 רעקניל רעד טימ שַאלפ יד םענ ,ינק רעקניל רעד ףױא קעװַא ךימ ךיא לעטש

 טימ ןוא -- שַאלפ רעד ףיוא חוכ ןטימ קורד ןוא דרע רעד ףיוא קעװַא יז לעטש ןוא טנַאה

 ידכ ,קרָאק ןופ טייז רעד ןיא קָאװשט ןסיורג ַא ןיירַא ךיא ּפיטש טנַאה רעטכער רעד

 -רעביא טייטש רענייוו ריאמ ןוא ,שַאלפ ןופ ןצנַאג ַא ןפעלשסױרַא ןענעק םיא לָאז ךיא
 ,ןיײגוצסױרַא קרָאק םעד ןטעב טפרַאדעג טשינ גנַאל בָאה ךיא .שַאלפ רעד רעביא ןגייבעג

 רעסעב רעדָא ,קרָאק רעד טָאה ,קָאװשט םעד טּפיטשעגנײרַא רָאנ בָאה ךיא יו

 עטכער יד טּפַאכרַאפ רימ טָאה סע .שַאלפ רעד ןופ ןסָאשעגסױרַא ,ענּפַאװ יד ,טגָאזעג

 ןרעביא ןגיובעגרעביא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ן'ריאמ ייב .גיוא עטכער סָאד ןוא םינּפ ןופ טייז

 ךלַאק עסייוו סָאד .ןגיױא עדייב טימ םינּפ עצנַאג סָאד ןרָאװעג טקעדרַאפ זיא ,שַאלפ

 ,טייוו טעה ןגיולפעגקעוװַא זיא סָאװ לטיה ס'ריאמ ןופ קעשַאד םעד טּפַאלקעגנָא טָאה

 רעטסניפ רימ טרעוװ סע ןוא ,גיוא קניל ןפָא ןיימ טימ ץריאמ ףיוא קוק א ביג ךיא
 ,זַאנ ןייק ,גיוא ןייק טשינ טעזימ .ךלַאק קיטש ןייא ןיא םינּפ ץנַאג ןייז : ןגיוא יד ןיא
 " ןערב ךיא ,םינּפ ןיימ , : טיירש ריאמ ןוא ? גיוא ןיימ , יירש ךיא .ליומ ןייק

 סָאװ .ךלַאק יד טרַאשעגּפָארַא ךעלסיב וצ רימ ןבָאה טנעה יד טימ ?ןעמ טוט סָאװ

 רעמינּפ ערעזדנוא ןופ ןקינײרּפָא רימ ןזומ םדוק זַא ,ןסילשַאב רימ ?רעטייוו ןעמ טוט

 רעד וצ ןייג ןסילשַאב רימ ןוא ,בצמ ַאזַא ןיא ןייג טשינ רימ ןענעק םייהַא .ךלַאק סָאד

 ןשַאװ ןוא רעסַאוװ םוצ ּפָארַא ןעייג רימ .ןעעז טשינ רענייק זדנוא טעװ טרָאד ,עצענערק

 טקידנערַאפ סָאװ רָאנ טָאה רעסַאװ סָאד !ּפָא ךיז ןשַאװ רימ ױזַא ךיז טדער'ס .ּפָא ךיז

 ץריאמ ןופ בצמ רעד רעבָא ,םינּפ ןופ טייז עטכער יד רימ טנערב'ס .ךלַאק סָאד ןשעל



 טשינ יײז ןעק רע -- ןגיוא עדייב טימ םינּפ עצנַאג סָאד טנערב םיא :רעגרע ליפ זיא

 |  .ןענעפע
 ןלייצרעד וצ טשינ ןסילשַאב רימ ,ןײגמײהַא ןזומ רימ ןֹוא ,טכַאנ יד וצ טלַאפ סע

 :עמַאמ יד ךיילג ךימ טגערפ בוטש ןיא קידנעמוקנײרַא .םייהַא ןעייג רימ .בוטש ןיא

 "! גיוא טור ַאזַא סעּפע וטסָאה סָאװ,
 .ךיא רעפנע -- "ענּפַאװ רעד ןופ ביוטש ןופ ןגיוא יד ריִמ ןרערט'ס,

 ןופ ןפָאלשנייא טנעקעג טשינ בָאה'כ רעבָא ,טגײלעגקעװַא ךיז ךיא בָאה ןסע ןכַאנ

 .ןצרעמש סיורג
 םעדיוב רעייז ףיוא קעװַא זיא ןוא בוטש ןיא ןזייוו ךיז טַאהעג ארומ טָאה ריאמ

 ןיא .טנוװָא רעגײזַא ןעצ ןענופעגסיוא טשרע ךיא בָאה סָאד .ייה ןיא טגײלעגנײרַא ךיז ןוא

 עמַאמ ןיימ וצ טעדנעוועג ךיז ןוא רתסא רעטסעווש ןייז ןעמוקעג זדנוא וצ זיא העש רעד

 :רעטרעוו יד טימ
 "? גיוא ס'מינוב רעיא וצ וצ ריא טגייל סָאװ ,ע'צחור ,

 .דוס רעד ןעמוקעגסױרַא זיא ױזַא

 .ןגיוא יד ןענעפע טנעקעג טשינ טָאה רע ןוא םינּפ סָאד טנערבעג רעייז טָאה ן'ריאמ

 .דוס ןצנַאג םעד טלייצרעד ןוא םעדיוב ןופ ןכָארקעגּפָארַא ,ריפ עלַא ףיוא ,רע זיא

 טָאה ריאמ :גנורעסעב א טליפעג בָאה ךיא זיב טקיניײפעג ךיז ךיא בָאה געט ןעצ

 ןעעז ןבױהעגנָא טָאה רע זיב ןכָאװ עקינייא ןעמונעג םיא ייב טָאה'ס :רעמ ליפ ןטילעג

 .ןגיוא יד ףיוא
 סלַא םיארונ-םימי יד ןיא ןטַאט ןופ רָאכ ןיא ןעמונעגלײטנָא טשינ רע טָאה רָאי סָאד

 ייוצ טימ ,ןַאב רעד וצ טריפעגוצ םיא ןעמ טָאה םיבוטיםימי יד ךָאנ דלַאב .ררושמ
 .ענװָאר ןייק הבישי יד ןיא טקישעגקעװַא םיא ןוא ,ןגיוא עקנַארק

 : סטכער-

 "עדנאמאק ענראשזאפ ,, יד
 ןענעז רעזייה עלַא טעמכ יו לטעטש םעניא

 ךימת ןעוועג זיא ,צלָאה ןופ טיובעג ןעוועג

 ,הֿפירש ַא סיוא טכערב'ס ביוא זַא ,הנכס ַא

 .לטעטש ןצנַאג ןפיוא ןטײרּפשרַאֿפ ךיז יז לָאז

 א ןעוועג רעשעלרעייפ יד ןענעז רַאפרעד

 רעטנעצ רעד .עיצוטיטסניא עקיטכיוו צנַאג

 רעסיורג ַא -- "ענרַאשזַאֿפ,, יד ןעוועג יא

 רַאצ ןופ ןטייצ יד ןיא ךַאנ טיובעג ,ןינב

 -עוו עכעלטע ןעוועג ןענעז ןטרַאד .יַאלָאקינ

 ,רעסַאװו טימ טליפעגנָא רעסעפ טימ סנעג

 םילכ עקיטכיוו ערעדנַא ןוא ןרער ,סרעטייל

 ןכַאמ וצ קָאלג ַא ןוא רעייפ א ןשעלרַאֿפ וצ

 ךיג ןלָאז רעשעלרעייפ יד ידכ ,עגָאוװירט ַא

 .ןעמוק
 ךיִז טפערט'ס ןעמעוו יב דרעפ טּפַאכי'מ

 סָאו בוטש רעד וצ טמוק'מ ,רעטשרע רעד

 רעסַאו טנעה יד טימ טעּפמָאּפ ןעמ ,טנערב

 ןטלַאהניײא ְךיִז טימַאב ןעמ ןוא ןרער יד ןיא

 ךַאנ ןבָאה יז זַא ,ןגָאז םיצל) .רעייפ סָאד
 א ןעװעטארוצּפָא ןסיוװַאב טשינ לָאמניײק

 קידנעטש .רעײפ סָאד ןשעלרַאֿפ ןוא בוטש

 .(..טעּפש וצ ייז ןעמוק

 יד סָאװ טינ ןרעה "סעקינרַאשזַאּפ ,, יד

 "ענרַאשזָאּפ,, רעד ןיא ןעמוק ייז .ןדער םיצל

 ןימ ַַא סע זיא ייז רַאפ .טייצ-וצ-טייצ-ןופ

 קיטסַאנמיג לסיב ַא ןכַאמ ייז .בולק-טרַאֿפס

 לײטנָא ןעמענ ןוא סירישכמ עכעלטע יד ףיוא

 יז ,רעטסעקרַא-זָאלב ןופ ןעגנוביא יד ןיא

 ןשיליוּפ ןופ דַארַאּפ ןפיוא ןליּפש ְךיִז ןטיירג

 .יַאמ ןט-3 םעד ,בוט-סוי ןלַאנַאיצַאנ

 ינרוששידינרַאשזַאּפ רעד טָאה סעד רעסיוא

 גנולעטשרַאפ רעד וצ גנַאגנײרַא ןעיירפ ַא

 ,(ַאניק רעדָא רעטַאעט) לַאז סנײטשנרָאג ןיא

 .טיײקינײלק ןייק טינרָאג ןיוש זיא סָאד ןוא

 -ניא ןַא טלייצרעד יקציווָאקראוו עטיא

 : דָאזּפע ןטנַאסערעט

 טָאה ,יקסרַאבארג לאומש ,רעטַאֿפ ריא

 ַא ןוא לַאדעמ ַא ןעמוקַאב 1912 רָאי ןיא

 ןקירעי-2300 םוצ ןירַאצ רעד ןופ םָאלּפיד

 רַאפ ,עיטסַאניד ווַָאנַאמַָאר רעד ןופ ייליבוי

 ענרַאשזַאֿפ, רעד ןיא טעברַא רעיירטעג ןייֵז

 .יעדנַאמָאק
 ןעו ,המחלמ:טלעו רעטשרע רעד ןיא

 ןוא טָאטש רעד רעסיוא ןרָאפעג זיא רע

 רע טָאה ,שינביולרעד ַא טפרַאדעג טָאה ןעמ

 רעשיסור רעד ןעו ."םָאלּפיד, םעד ןזיוועג

 -רעו עטשרע יד ןעזעג רַָאנ טָאה ןַאמכַאװ

 יד צנעלעסקע ריא ןופ ןעמָאנ ןיא,, ; רעט

 רעטייוו ןוא טריטולַאס רע טָאה ..."עינירַאצ

 םיא רַאפ ןענעז ןגעו עלַא .טקוקעג טינ

 .ׁש ,א ...ןפָא ןעוועג

 ןוֿפ ןעייטש ."עדנַאמָאק ענרַאשזַאּפ,, יד

 ,ךאינָאק ילא ,םיובנזָאו לוולעוו

 ךינייה ,סיוֿפיש סָאק ,ןייטשרעלעג לרעב

 -וֿפ רעד ,ןייטשרעלעג םוחנ :ןציז .ָאכָאס

 םיובבלקעד אשיוג ,רעטסיײמלעּפַאק רעשיל

 .לערעֿפ רודגיבַא ןוא
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 ערעייט עניימ ראפ לאמקנעד א

 ליח-רורב אוביק ,(טוגאק) אריֿפש תידוהי

 ןירעסַאֿפרַאֿפ יד ,(טוגאק) אריֿפש תידוהי

 לאומש רעדווב ריא ןוא ,לקיטרַא םעד ןופ

0 

 .(דליב עטשרעטנוא סָאד) טוגאק

 האל ןוא םהרבא ,ןרעטלע ערעייט עניימ רַאפ הבצמ ַא ןייז תורוש עקיזָאדיד ןלָאז

 ;רעדניק ףניפ ערעייז ןוא עוויר יורפ ןייז ,הירכז רעדורב ןטסטלע ןיימ רַאפ ,טוגָאק

 ,סעמימ ןוא סרעטעפ עניימ רַאפ ;עקריאמ ןוא לדיא ,קילאומש רעדירב עניימ רַאפ

 ןוא ,םמש חמי ,סיצַאנ יד ךרוד ןעמיקעגמוא ןענעז עכלעוו ,עטנַאקַאב ןוא ןעניזוק

 ,ךיז טניפעג ןייבעג רעייז ּוו טשינ ןליפַא ןסייוו רימ

 עדייז ןיימ

 ןעמָאנ עילימַאפ ןייז -- ,רעצליס יסוי ןדייז ןיימ ךיא קנעדעג ןרָאײ-רעדניק עניימ ןופ

 ןייק ןעמוקעגקירוצ ,המחלמ רעטשרע רעד ךָאנ ,ןענעז רימ ןעוו .טוגָאק ןעוועג זיא
 ןייז טימ ןבױהעגנָא ןוא ךעלקינייא עלַא ןעמונעגפיונוצ עדייז ןיימ טָאה ,סעצליס

 "שר טימ שמוח ןוא ב"א ןענרעל

 טַאהעג ביל רעייז בָאה ךיא ןכלעוו ,יבר רעטשרע ןיימ ןעוועג זיא עדייז רעד
 עגנַאל ַא טימ דיי רערעגָאמ ,רעכיױה ַא ןעוועג זיא רע .דובכ סיורג ןבעגעגּפָא ןוא
 םיתינעת יד ץוח ַא ,קיטשרענָאד ןוא קיטנָאמ עלַא טסַאפעג טָאה רע .דרָאב עסייוו
 | .ןטיהעגּפָא ןבָאה עלַא רימ עכלעוו

 ןטגייווצרַאפ סיורג ַא קידנזָאלרעביא ,רעטלע ןכיוה ןיא ןברָאטשעג זיא עדייז רעד
 עכלעוו ,ךעלקינייארוא ןוא ךעלקינייא ,ןרינש ןוא סמעדייא ,ועטכעט ןוא ןיז --- רוד

 ךיוא ןוא ,קלָאק ,שטשישזָאר ,קצול ,ענווָאר ןיא ןעזנָא סיורג טימ טײרּפשעצ ךיז ןבָאה

 ןבָאה טוגָאק החּפשמ רעד ןופ לייט ַא .לארשי ןוא עניטנעגרַא ,ליזַארב ,עקירעמַא ןיא
 .רעקלָאק ףיוא ןעמָאנ םעד ןטיבעג

 עשידיי ייווצ ךָאנ עינָאלָאק רעד ןיא טניווועג ןבָאה ןרעטלע ערעזדנוא טימ ןעמַאזוצ

 ןייא ןוא ןיז ריפ ערעייז טימ היתב יורפ ןוא אנח -- רעדירב סנטַאט םעד :תוחּפשמ
 ,רעטכעט יירד ןוא ןיז ריפ ערעייז טימ עיסעּפ יורפ ןייז טימ לקנעי ןוא ,רעטכַאט

 ןבָאה תוחּפשמ עלַא .רעטכעט ייווצ ןוא ןיִז ןביז ןופ ןענַאטשַאב זיא החּפשמ רעזדנוא

 -םישעמ טימ לופ ,םַאזרָאּפש ןוא סםַאזטעברַא ןעוועג ,ןבעל שיתבלעב ןייש ַא טריפעג

 ,םידסחיתלימג ןוא םיבוט

 סעצליס ןוא ענלעמא ןופ תוֿפתוש סאד
 ,ענלעמָא ףרָאד ןקידתונכש ןופ קאילב דוד 'ר טימ ןעמַאזוצ ןבָאה טוגָאק תוחּפשמ יד

 טַאלב ַא ןוא ןענװַאד רעדניק יד טנרעלעג טָאה רעכלעװ ,רערעל ַא ןטלַאהעגסױא

 ,ףרָאד ןצנַאג ןרעביא ןגָארטעג ךיז ןבָאה םידימלת יד ןופ רענעט עקידנעגנילק יד .ארמג

 ןעמַאזוצ לוק ןכיוה ןפיוא טנרעלעג לדיימ סלַא בָאה ךיא ןעוו ,לַאפ ַא קנעדעג ךיא
 קלָאק ןופ טחוש לטָאמ זדנוא ייב ןעוועג טקנוּפ זיא ,י"שר טימ שמוח ךעלגניי יד טימ

 :ןטַאט ןיימ םַאזקרעמפיוא טכַאמעג ןוא

 ,7? עמיטש עכיוה ַאזַא טימ ךָאנ ןוא הרות ןענרעל לָאז לדיימ ַא זַא וטזָאלרעד יו,
 :טרעפטנעעג עטַאט ןיימ םיא טָאה
 ."ןבעל ןיא ןעמוק ץונוצ ריא טעװ סע ,לטָאמ ,טשינ גרָאז,

 -עגרעביא ןייא ןרָאװעג ענלעמָא ןוא סעצליס ןענעז ןינמ ןוא רדח ןקידתופתוש ןטימ

 זיא ,דיי רעשידיסח רעמורפ ןוא ,םכח-דימלת רעגולק רעד ,רענלעמָא דוד .החּפשמ ענעבעג



 ןעוועג ,גנוטייצ ַא טנעיילעג ,שטנעמ רעכעלטלעוו רענרעדָאמ ַא ןעוועג קיטייצכיילג

 ןיש סייו ַא ןָאטוצנָא תבשיתלבק וצ ןסעגרַאפ טשינ ןוא קיטילָאּפ ןיא טנַאקַאב

 ,ןעמַאזוצ ןעגנערברַאפ ןעמוקפיונוצ ךיז ןגעלפ טנגוי רימ ןעוו ,תבש ןוא .דמעה טסערּפעג

 יו ,ןליּפש ענעדישרַאפ זדנוא קידנענרעלסיוא ,טלייוװרַאפ זדנוא רענלעמָא דוד טָאה

 ,ןפוא ןקידנרעלַאב ןוא ןגולק ַא ףיוא ןזיילסיוא ןדנַאפ יד ױזַא יו רעהכַאנ ןוא ,ןדנַאפ

 ןייג תבש ןדעי ןגעלפ ןרעטלע ערעזדנוא .בוטש ןיא ןדוד ייב ןעוועג זיא ןינמ רעד

 א ןעמענוצ רעדָא ענלעמָא ןייק ןייג רימ ןגעלפ םיארוניםימי יד וצ .רוביצב ןענווַאד
 ,סלעכימ ףסוי םהרבַא ,קלָאק ןופ ןזח

 רימ ןעייטש םיארוניםימי יד וצ ןעגנוטיירגוצ יד ןופ טייקיטכרָאפ ןוא טייקטסנרע יד
 .ןגיוא יד רַאפ קידעבעל דימת

 יד רַאפ רענייא ,טכיל ייווצ יד רַאפ ךעלטיינק יד ןגייל סָאד ,רופיכ-םוי ברע ןיוש
 רעזדנוא ןופ ןטעבעג ןוא ןענייוועג יד .ענעברָאטשעג יד רַאפ עטייווצ יד ןוא עקידעבעל

 .ןסעגרַאפ טשינ ךיא ןָאק -- סעמימ יד טימ ןעמַאזוצ האל עמַאמ

 ןיא :בוטש ןיא זדנוא ייב ןעוועג זיא ןינמ רעד יוװ ,רוּפיכ-םוי ברע זיא טָא ןוא

 ןשיט יד .רעבייו יד רעמיצ ןרענעלק ןיא ,רענעמ יד טנוװַאדעג ןבָאה רעמיצ ןסיורג
 עסייוו ןוא ןעלטיק עסייוו טימ ןָאטעגנָא םיללּפתמ עלַא .רעכעטשיט עסייוו טימ טקעדַאב
 עלַא ףיוא טייקיטכרָאפ ןוא טייקטסנרע .ןרעמיצ יד ןטכױלַאב טכיל-המשנ יד .ןקָאז

 ףיוא ביד ,ירדנ-לכ ןופ ןעגנַאלק יד רעה ,סָאג ןפיוא עגר ַא סױרַא ייג ךיא .רעמינּפ

 ךיא .טלַאטשעג ענעליוהרַאפ ַא ןיא טרימרָאפ ןקלָאװ ַא עז ןוא למיה םוצ ןגיוא עניימ

 -וצפיוא ךאלמ ַא טקישעגּפָארַא טָאה טָאג זַא ,עיזַאטנַאפ רעשירעדניק ןיימ ןיא רעכיז ןיב

 ,םיללּפתמ ערעזדנוא ןופ תוליפת יד ןעמענ

 ףיוא ,תוליכר ןייק ןדער טשינ טנרעלעג רעדניק זדנוא טָאה עמַאמ ערעייט ןיימ

 וד, :העובש ןייק טימ ןצונַאב טשינ ךיז לָאמנייק ןוא סטכעלש ןייק ןגָאז טשינ םענייק

 .ןגָאז יז טגעלפ ,"טרָאװ ןפיוא ןביולג ריד לָאז ןעמ ןייז ױזַא טספרַאד

 יד ןצײהנָא ירפ ץנַאג ןטלעק עסיורג יד ןיא רעטניוו טגעלפ ,עטַאט רערעייט ןיימ

 ייברעד ןוא ,טעב ןופ ןײגסױרַא םייב טלַאק ןייז טשינ זדנוא לָאז סע ,(ןוויוא) ?עבּור,
 םענעגנָא ױזַא ןעװעג זיא סע .תירחש תליפת רעדָא םיליהת ןופ ןוגינ םעד ןעגניזוצ
 ,םיטש יד ןרעה ןוא טעב ןעמערַאװ ןיא ןגיל וצ

 ןלייצרעד ןוא טעב ןיא ךיז וצ ןעמענ ךימ טגעלפ ,הירכז רעדורב רערעייט ןיימ

 בָאה ןרערט לפיוו ןוא ושע טימ בקעי ןופ ,ןלאעמשי טימ ןקחצי ןופ :שמוח ןופ תוישעמ

 ,ףסוי-תריכמ ןופ עטכישעג יד ןרעה םייב ןסָאגרַאפ ךיא

 ןענרעל ךיא געלפ גָאטימכָאנ ןוא ירפרעדניא עלוש רעשיליוּפ רעד ןיא ןייג געלפ ךיא

 .סעטרבח ןוא םירבח עשילייפ טַאהעג בָאה ךיא .רעדניק עלַא טימ ןעמַאזוצ ,בוטש ןיא

 ירַאפ ,רעדניק עשידיי ,רימ ןגעלפ תבש רעבָא ,טעדניירפַאב טוג רעייז ךיז ןבָאה רימ

 .ןעמַאזוצ ןעגנערב

 ו םינמיס עשיטימעסיטנא

 ןענָאמרעד טשינ רימ ןעק ךיא ןוא ,ןכַאז ענעדישרַאפ ןופ טיילק ַא טַאהעג ןבָאה רימ
 ןוא לשרעה ,השמ רעדירב 2 עניימ ןוא רעדניק 2 טימ יקסווָאדאלב לרעב ןַאמ ריא ןוא

 טבעלעג ןבָאה רימ ןוא טריטקעּפסער זדנוא ןבָאה עלַא .תבש-יאצומ זיב טכַאנרַאפ קיטיירפ

 .טרעדנוזעגּפָא קיטייצכיילג ןוא םולשב ןעמַאזוצ
 ךיא טלָאװ ,קַאילָאּפ ַא ףיוא טרָאװ טכעלש ַא טדערעג טלָאמעד טלָאװ רעצימע ןעוו

 טנַאיצילָאּפ רעשיליוּפ ַא ןעמוקעגנײרַא זדנוא וצ זיא לָאמנייא זיב ;טקנעשעג טשינ םיא

 ןטעבסיוא ךיז ןסייהעג רע טָאה רעהכַאנ .סייבוצ טימ "ַאקדָאװ, ןעגנַאלרעד ןסייהעג ןוא

 יד ןופ לוויטש יד םיא ןּפעלשּפָארַא ןטַאט ןיימ ןסייהעג ןוא עפָאס רעד ףיוא רעגעלעג ַא
 רעד ןוא ,סקיב יד טימ טָארדעג רע טָאה ,טגָאזעגּפָא ךיז טָאה עטַאט רעד ןעו .סיפ

 ,לעיצעּפס ךימ ,טקירעדינרעד ךעלקערש זדנוא טָאה סָאד .ןגלָאפ םיא טזומעג טָאה עטַאט

 .טשינ ךיא ביילברַאפ ןלױוּפ ןיא זַא ,טרָאװ סָאד ןבעגעג טלָאמַאד ךיז בָאה ךיא ןוא

 .ןאגאק על'השמ

 ןופ רעדניק ןענעז רימ
 לטעטש

 :לטעטש ןקיזָאדמעד ןופ רעדניק ןענעז רימ

 .ןסקַאװעגפיוא ןוא ןגיוצרעד ,ןריובעג טרַאד

 רימ ןבָאה ךעלסעג רעשטשישזַאר יד ףיוא

 עקירביא עלַא טימ ןעמַאזוצ טליּפשעג ךיז

 ןָאטייהדניק רעזדנוא ןופ .רעדניק עשידיי

 ,טפול עקיטרָאד יד טּפַאזעגנייא רימ ןבָאה

 -עי .רעסאוו עקיטרַאד סָאד ןעקנורטעג ןוא

 ַא זיא לטעטש ןיא ײסַאש ןופ ןייטש רעד

 .עיזַאטנַאֿפ רעשירעדניק רעזדנוא ןופ קלח

 זיא סיוב ןוא ןטרַאג ,טױלּפ ,זיוה סעדעי

 ןבָאה רימ סָאװ ,ןבעל רעזדנוא ןופ קיטש ַא

 .ךיז רעטניה טזָאלעג

 סיױוהַא טשינ רעמ ןקוק רעטצנעפ יד ןופ

 ,סעמַאמ ,סעטַאט ערעזדנוא ןופ ןטלַאטשעג יד

 רעד רעמ ָאטשינ .רעדירב ןוא רעטסעווש

 ,רעטעברַא עשידיי יד ןופ שער רעכעליירפ

 ָאטשינ .םינוק ןוא רעמערק ,ס'הכאלמ-ילעב

 סָאװ ,ךעלרעדניק עשידיי עכעליירפ יד רעמ

 .ןעלמוטרַאֿפ אלא ןגעלפ

 זַא ,ְךיִז טכוד לטעטש סָאד קידנכוזַאב

 ןטלַאטשעג עטלַא יד ךיז ןזיײוװַאב טָא-טָא

 יז ןיא רעמינּפ עשימייה יד ,ןריט יד ןיא

 .ןקידנעיײגיײברַאֿפ םוצ ןעלכיימש ןוא רעטצנעפ

 ערעדנַא ךיז ןזיײוװַאב יײז טַָאטשנָא רעבָא

 סָאװו ,עטלַאק ,עטערומכרַאֿפ ,ןטלַאטשעג

 .ןקילב עקיכעטש עזייב טימ ןקוק

 ןגייא ןַא טבעלעג ןבָאה ןדיי רעשטשישזַאר

 רענעגייא טימ ,רעגייטש סענעגייא טימ ,ןבעל

 .תוחמש ןוא תוגאד ענעגייא ,דייל ןוא דיירפ

 ייב ,תקולחמ ענעגייא טריפעג ךיוא ןבָאה ייז

 ,םייבר ןוא םיטחוש ,םינבר רעביא ערעטלע יד

 ןעײטרַאּפ רעביא -- טנגי רעד ייב ןוא

 סָאד טָאה ןעמ .רשויטלעוו ןוא ןעעדיא

 ךיוא ןוא צלַאטש טריפעג ןבעל ענעגייא

 .ערעדנַא רַאֿפ רשוי טכוזעג
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 המחלמ רעד רַאפ טייצ רעטצעל רעד ןיא

 ןוא ןטפַאשלעזעג ןופ צענ ַַא ןעוועג זיא

 ַא ,עסַאק םידסח:תולימג ַא : סעיצוטיטסניא

 -סקלָאפ עשידיי א ,עלוש-'תוברת,; עסיורג

 -רַאֿפ ןיא טריֿפורג ךיז טָאה טנגוי יד .עלוש

 :סקניל זיב סטכער ןופ ,ןעײטרַאּפ ענעדיש

 ,ןטסינַאיטװער ,ןויצ--לעופ ,יחרזמ ,הדוגא

 -ורג עקניל ןוא ר"יתיב ,ריעצה-רמושה ,ץולחה

 -ביב טימ ,ןלַאקַאל ענעגייא טימ --- ןעגנוריּפ

 עלערוטלוק עקיטכיט ַא טימ ןוא ןקעטָאיל

 -לַאטש ןוא עקיניזטסּוװַאב ַא -- טײקיטעט

 .טנגוי עצ

 -סילַאעדיא ןַא ,ןעוועג טנגוי עקיטכערּפ ַא = -

 ןוא ןבעל טימ טזיורבעג טָאה סָאװ ,עשיט

 .גנַאזעג ןוא זַאטסקע טימ טפול יד טליפעגנָא

 -ַאר ןיא הליהק עשידַיי יד רעמ ָאטשינ

 ןוא ,ןרָאװעג טעטכינרַאפ טא יז : שטשישז

 ןופ ןעגנוכיירגרעד -- ריא טימ ןעמַאזוצ

 .תורוד

 ןופ ןלייצרעד לָאז'ס רעוו ,וליפַא ,ָאטשינ

 סעדנעגעל-טָאטש יד ,עטכישעג רעטלַא ריא

 -עג ןבעגעגרעביא ןענעז סָאװ ,תוישעמ ןוא

 רעמ טשינ ןבָאה רימ .רוד וצ רוד ןופ ןרָאװ

 יד ןבעגרעביא ןגעלפ עכלעוו ,םינקג עביל יד

 רעײז ןופ תונורכז יד ,תורוד עקידנעמוק

 ןופ טרעהעג ןבָאה ייֵז סָאװ ןוא טייהדניק

 .שיא יפמ שיא --- סעדייז ןוא סעטַאט ערעייז

 יד ,םלוע-תיב רעד ןוליֿפַא זיא טעטכינרַאפ

 רעד טימ ,רָאנ זדנוא טביילב'ס ןוא ; תובצמ

 -מורַא ,טנַאה ןיא טכיל-המשנ ןוא -טײצרָאי

 לָאמַא טא סָאװ ,םעד ןופ רכז ַא ןכוז ןייג

 .ָאטשינ רעמ ןיוש ןוא ןעוועג

 יי .א
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 שטשישזאר ןיא
 ,טניווועג ןבָאה החּפשמ ןייז ןוא הירכז רעדורב ןיימ ּווװ ,שטשישזָאר ןייק קעװַא ןיב ךיא

 תורימז עריא .קלָאק ןופ קושטייח החּפשמ רעד ןופ טמַאטשעג טָאה עוויר ןירעגעווש ןיימ
 ץלָאטש ןוא טייקידבוטמוי ,ןח ןבעגעגוצ ןבָאה רדס םייב חספ ןוא שיט ןקידתבש םייב

 | .רעצרעה יד ןיא

 .עלוש-תוברת רעד ןיא טייצ עצרוק ַא טנרעלעג ןוא בוטש ןיא ייז ייב ןעוועג ןיב ךיא

 ,ןטסינומָאק עשידיי ןוא ןטסינויצ ןשיוװצ ףמַאק רעסיורג ַא ןעוועג זיא טייצ רענעי ןיא

 רעטַאעט שידיי טליּפשעג ןעײטרַאּפ עקניל יד ןופ ןרָאטַאמַא ןבָאה שטשישזָאר ןיא
 ןוא שטשישזָאר ןיא ןענופעג טלָאמעד ךיז טָאה קאילב לקנעי ."רעקיכלימ רעד היבוט,
 ,(ילאימחר רנבא טנייה) קינרוקש לווייפ ןעוו .רעטַאעט ןיא ןייג ןסָאלשַאב ןבָאה רימ

 ןליוו רימ זַא טרעהעג טָאה ,עשרַאװ ןיא טנרעלעג טלָאמעד טָאה רעכלעוו ,ןיזוק סקאילב

 ;רעטַאעט ןיא ןייג ןטָאברַאפ גנערטש זדנוא רע טָאה ,ןטסינויצײטנַא יד ?ןציטש,

 ןעגנונרָאװ יד ןגיטשעגרעביא טָאה "רעקיכלימ רעד היבוט , ןעעז ֹוצ ןליוו רעד רעבָא
 ,ןעגנַאגעג ָאי ןענעז רימ ןוא

 ןהיבוט ןיא קידנעעז ,קורדנייא ןקרַאטש ַא טכַאמעג זדנוא ףיוא טָאה גנולעטשרָאפ יד

 ביוא זַא ,טמיטשַאב ךיז ייב רימ ןבָאה קיטייצכיילג :סעטַאט עקיביגכָאנ ,עטוג ערעזדנוא
 ןדייל ןיילַא רעסעב רימ ןלָאז ,רעטכָאט סהיבוט ייב יװ לַאפ ַאזַא ןריסַאּפ זדנוא ייב טעוו'ס
 ,ןרעטלע ערעזדנוא תורצ ליפ ױזַא ןפַאשרַאפ טשינ ןוא

 סױרג טימ ןוא םייהַא קלָאק ןופ ןעמוקעג עטַאט רעד זיא ,טכַאנרַאפ ,לָאמנייא
 יד ןופ ,ךעלדיימ טימ ךעלגניי עּפורג ַא ןפָארטעג טָאה רע זַא ,טלייצרעד םזַאיזוטנע
 יז ,טעברַא-דרע ןענרעל דלעפ ןיא סױרַא ןענעז עכלעוו ,קלָאק ןיא ןעמייה עטסכייר

 רעשיצולח רעד ןופ ךַאס ַא .לארשייץרא ןייק ןרָאפ וצ ךיז ןטיירג ןוא םיצולח ןענעז

 ןיא טציא ךיז ןענופעג ןוא לַאעדיא םעד קנַאד ַא טעװעטַארעגּפָא עקַאט ךיז ןבָאה טנגוי
 .ןבעל לערוטלוק ןייש ַא ןריפ ןוא לארשי-ץרא

 לאושי ןוא ליזארב

 ליסָאס רעטסעווש ערעטלע ןיימ טימ ןעמַאזוצ ,ליזַארב ןייק טכַארבעג לרוג רעד טָאה ךימ

 ןוא לשרעה ,השמ רעדורב 2 עניימ ןוא רעדניק 3 טימ יקסווָאדאלב לרעב ןַאמ ריא ןוא
 ,לקנעי

 רעגייטש-ןבעל םעד ןטייברעביא סָאד רעבָא ,טלעפעג טשינרָאג רימ טָאה לעירעטַאמ
 | ,רעווש רעייז ןעוועג רימ רַאפ זיא

 ערעזדנוא וצ ,לארשי ןייק ןעמוקעג אריפש המלש ןַאמ ןיימ טימ ךיא ןיב 1962 ןיא
 ןדירפוצ ןענעז רימ .לייח-רורב ץוביק ןיא תוחּפשמ ערעייז טימ ןבעל עכלעוו ,ןיז יירד

 קלָאפ םעד ןצונ ןעגנערב ךעלקינייא ןוא רעדניק ערעייט ערעזדנוא זַא ,ךילקילג ןוא
 ,דנַאל ןוא



 קצול ןופ תונורכז לטניב א

 עטנאראט ,רוהניגס ןתנ

 טקורדעג ,טרעוו יד רעדָא ,היכז יד ןבָאה לָאמַא ןלעװו תורוש יד ביוא טשינ סייוו ךיא
 םעד ןשימפױא סָאד ןעגנערב ןעק סע ןצונ עכלעוו ,טשינ ךיא סייוו ךיוא .ןרעוו וצ

 ,ןבעל רעגייטש ַא ,ץנעטסיזקע ערעווש ןוא עקירעיורט ַא ןעוועג ךָאד זיא'ס .רבע ןקיטייוו

 .טייקיבייא רעד ןיא קעװַא זיא סָאװ
 ןטייוו םעד ןופ ןעגנוריסַאּפ ןוא תונורכז .ןסעגרַאפ טשינ סָאד ךיז טזָאל םעד ץַארט

 תורוד ענעריולרַאפ יד זַא ,שממ ןעגנַאלרַאפ ,םענעגנָא ןייז וצ ןופ וליפַא טייוו ,לָאמַא

 ,ןרעוו ןסעגרָאפ ןצנַאגניא טשינ ןלָאז

 יד ןיא טנעוו-חרזמ יד ןעמונרַאפ ןבָאה סָאװ ,יד ןגעוו ןרָאװעג ןבירשעג זיא ךַאסַא
 יד רעבָא ;עסקַאט-ילעב יד :ןפורעג לָאמַא ייז ןבָאה ערעדנַא יו רעדָא ,םישרדמ-יתב

 .ןרָאװעג טנָאמרעד קינייוו רעייז ןענעז ,טנעה עשילָאזָאמ טימ יד ,עקיד'ךמע

 טנױװַאב ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד ןופ ןדָאזיּפע עקינייא ןעגנערבפיורַא ןווּורּפ לעוװ ךיא
 .(קצול טָאטש יד ןפורעג ןבָאה רימ יוװ) קציול ןופ לייט-חרזמ םעד

 ןוא עינעיָארטס עווָאנ ,עקליוו ,קצול ןופ לייט-חרזמ םעד ךָאנ ןעקנעדעג עכלעוו יד

 ,עינאלאב עסיורג יד .ענבוד ןוא ענוװָאר ןייק געוו ןפיוא ,תורבקה-תיב םעד ךָאנ ,רעטייוו

 ךָאנ זיב תורבקהי-תיב םעד רעטניה ןופ טייוו קיגַאזגיז ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,רעטס רעד

 ןיא .סעקטָאל סענעב זיב ענסארקדוועדינ טָאטש יד טלײטעגרעדנַאנַאפ ןוא עמרוט רעד
 -ַאמלעטס ,סעילַאװָאק ,סעכָאלעמעלַאב עשידיי ענשַאּפערָאה טניוװעג ןבָאה ןטנגעג ענעי

 .רעיירד-לקעטש ןייק טשינ ,עוויטקודָארּפ -- סערַאלָאטס ,סרעכ

 ןוא תולעמ עכעלשטנעמ ערעייז טימ סרעדנוזַאב ,ןּפיט יד ןרעדליש וצ זיא רעווש

 .ןעמוקעגמוא שיגַארט ױזַא זיא סָאװ רוד ַא ; ןטײקכַאװש

 :ןדָאזיּפע עכעלטע ןענָאמרעד ָאד ליוו ךיא

 לוש ס'ןורב םייח

 תעב ּפעק ןטלַאּפש לוש ס'ךורבי-םייח ןיא ןעמ טגעלפ ,הרותה תאירק ךָאנ ,תבש ןדעי

 יד טלװעַאב טָאה ןעמ זַא ,סהנעט יד בילוצ ןכָארבעגסױא ןענעז סָאװ ,ןגעלשעג יד
 ןופ ןדיי עקידובכב יד ןוא .תוילע יד ןלייטרַאפ ןתעב סעקישטשָאװזיא ןוא סעלָאגעלַאב
 ַא ןעמענ תבש ןיא דיי ַא ןעק יו ,ןייטשרַאפ טנעקעג טשינרָאג ןבָאה טנַאװ-חרזמ רעד
 ןוא ,תילט ןטימ ןקעדוצ ,לברַא ןיא ןגיײלנײרַא םיא ,לוש רעד ןופ רעטכייל םענעשעמ

 | ...פָאק ןיא םיא טימ ןעגנַאלרעד

 לרעייפ עלהשמ
 -תיב םעד ךָאנ טייוו טניוועג רע טָאה ,עינעיָארטס עווָאנ רעד ןופ בשות ַא קידנעייז

 אקווד טשינ ,הלגעילעב ַא .ענייז םינכש עקימורַא עלַא יו ,ןצבק רעסיורג ַא .תורבקה

 .ןרישזַאסַאּפ טריפעג ןבָאה סָאװ ,ייז ןשיוװצ ןופ םיסחוימ יד ןופ
 :הרוחס טריפעצ טָאה רע .תולגעיילעב עקידרעפנייא יד ןופ ןעוועג זיא עלהשמ

 לסעפ ַא רָאג רעדָא ,לּפָאטרַאק לקעז ַא ,לימ סקושטניּפ רעדָא סנַאמדירפ ןופ לעמ לקעז ַא
 טשינ לָאמנייק ךיז טָאה עלהשמ רעבָא ,ןעוועג הסנרּפ ערעווש ַא .ןשינָאי ןופ גנירעה

 ןעועג רעמיא רע זיא ,ןטייז עלַא ןופ טפייפעג טָאה תולד רעד סָאװ ץָארט ןטגָאלקרַאפ

 טקעדַאב ןעוועג זיא סָאװ ,םינּפ ןייז ףיוא ןגילעג זיא לכיימש רעקידנעטש ַא .ךעליירפ

 ,ךעלעקעב עקידנכַאל קידנעטש טימ ןוא לדרעב קידכעלייק ןיילק ַא טימ

 רָאנ ,טנַאװ חרזמ רעד ףיױא טשינ ,לכעלוש תורבקה-תיב ןיא רע טָאה טנוװַאדעג

 ,רוהניגס ןתנ ,המישר רעד ןופ רבחמ רעד

 עשיטילָאּפ עטפַאהבעל ַא טריפעג טָאה סָאװ
 טניפעג ,קצול טָאטש ןייֵז ןיא טיײקיטעט

 םוצ טרעהעג ןוא עטנָארָאט ןיא טציא ךיז

 ,ט'הנעט רע .דנַאברַאֿפ רעשטשישזָאר ןקיטרַא

 טָאטשרָאפ א; ןעוועג ךַאד זיא קצול זַא

 ײ...שטשישזָאר ןופ

92 



4 

 גרבנוור הנח ןוא השמ

 .(קנומ לסוי ןופ ןרעטלע)

 רעיא ןיא ןבעג וצ לענש ַא ןעמעוו טקוקעגסױא קידנעטש .ריט רעד ייב רעמיא

 .ןענװַאד ןכָאנ גנַאל ןעמַאלפ טגעלפ רעוא רעד זַא ױזַא

 ןעמַאמ ןיימ ךָאנ שידק טגָאזעג ןֹוא דניק ַא ןעוועג ןַאד ךָאנ ןיב ךיא) 1916 םורַא

 יד רַאפ ?יטירעּפסָארּפ, לקיטש ַא ןעוועג זיא (לכעלוש תורבקה-תיב ןיא אקווד ןוא

 ןייגכרוד תויוול יד ןטָאברַאפ טָאה גנוריגער עשיכיירטסע יד .תולגע-ילעב עקידרעפנייא

 ןעוועג זיא ןעמ ןוא ,סופיט רעד טעוועשובעג ןַאד טָאה קצול ןיא לייוו ,טָאטש רעד ךרוד
 .עינאלאב רעד ךרוד ןנימ-רב םעד ןריפ ןעגנּוװצעג

 טָאה סעקשטימעס יד ןופ לאיחי ּוװ ,סַאג רעד ןופ ןעמָאנ םעד טשינ קנעדעג ךיא

 ןפיוא ,עינאלאב רעד וצ לקירב ַא ןײגרעבירַא טזומעג ןעמ טָאה סַאג רעד ןופ .טניווװעג

 השמ ףיוא טרַאװעג ןעמ טָאה ,בירעמ ןוא החנמ ןשיוװצ ,לָאמנייא .תורבקה-תיב םוצ געוו

 זיא רע ןוא -- גָאט ןבלעז םעד ןייז רבוק טזומעג טָאה ןעמ ןכלעוו ,ןנימ-רב ַא ןוא

 זיא השמ ןוא -- ןלַאפעגוצ זיא טכַאנ יד ןוא בירעמ טקידנעעג ןיוש טָאה ןעמ .ָאטשינ

 ,םינרבק יד .ןײגרעדנַאנַאפ ךיז ןעגנאפעגנָא ןבָאה רעגָאז-שידק יד .ָאטשינ ץלַא ךָאנ

 ןבָאה ,גָאט ןבלעז םעד הרובק וצ ןנימירב םעד ןעגנערב בייוחמ ןעוועג ןענעז סָאװ

 סָאװ ,ןעעז ידכ ןעמוקנָא טפרַאדעג טָאה רע ןענַאװ ןופ געוו ןפיוא טזָאלעגסױרַא ךיז

 ; בצמ ןדנעגלָאפ ןיא ןענופעג םיא ייז ןבָאה ךעלדנע .טריסַאּפ םיא טימ טָאה

 זיא ,עינאלאב רעד וצ לכײט םעניילק םעד רעביא לקירב סָאד קידנרָאפרעביא
 ּפָארַא-גרַאב קידנרָאפ .תורבקה תיב םוצ ּפָארַא-גרַאב טריפעג טָאה סָאװ ,לגרעב ַא ןעוועג

 עלהשמ .ןטניה ןיא ןהשמ טעקצודעג ןוא סיורָאפ טקורעגּפָארַא ןנימ"רב סהשמ ךיז טָאה

 דרעפ םעד קידנעגנַאלרעד טקורעג רעטייוו ךיז טָאה תמ רעד ןוא ןגָאװ ןופ ּפָארַא זיא

 ויא עלהשמ ןוא ןגָאװ םעד טרעקעגרעביא ,טעוװעדליוועצ ךיז טָאה דרעפ רעד .ןטניה ןיא
 ...םיליהת טגָאזעג ןוא ,חרזמ וצ םינּפ ןטימ ,רעּפרעק ןטיוט םייב ןענַאטשעג

 רעטלַא ןופ טייו טשינ ,עקליוו ףיא :"לרעייפ, עלהשמ ןופ לציּפש רעדנַא ןַא

 -- תוסנרּפ סעלהשמ ןופ ענייא ןעוועג ךיוא זיא סָאד .לבלעק ַא טרגּפעגקעװַא זיא ,סערּפ

 .רגּפ םעד ןעמענקעװַא ןרַאפ לכעלעפ סָאד ןדנישּפָא

 י-סיוא טָאה רע .סַאּפש ןסיורג ַא ןכַאמ וצ ףױא טצונעגסיוא לַאפ םעד טָאה עלהשמ

 סע זַא ױזַא ,טייז ַא ןיא לּפעק סָאד טיירדרַאפ ,לבלעק ןטיוט ןופ ךעלסיפ יד טכיילגעג

 .ךעלסיפ יד ףיוא ןענַאטשעג ןוא ןרָאװעג ןריורפרַאפ זיא

 ןדמל ַא דיי ַא -- עינעיָארטס עװָאנ רעד ףיוא בשות רענעעזעגנָא ןַא ,סעידָאג םייח

 ןיא טריפעג טָאה געוו רעד .ץעיאדעּפ ןייק ףרָאד ןפיוא ןייג גָאטרַאפ ןדעי טגעלפ --

 לָאז סע זַא ,ױזַא טלעטשעגקעװַא לבלעק סָאד טָאה עלהשמ .תורבקהיתיב ןופ טייז רעד

 זַא ןפלָאהעג טשינ טָאה ךרדה-תליפת ןייק יו ױזַא .סעידָאג םייח ןופ געוו ןיא ןייטש

 טָאה -- (טנוה ַא זיא'ס זַא ,טניימעג טָאה רע) געוו ןופ ןגָארטּפָא ךיז לָאז "טניה, רעד

 ןייג טשינ גָאט םעד רָאט רע זַא ,םימשה ןמ זיא סָאד זַא ,ןעמונעגנָא סעידאג םייח
 .טכַאלעג קיצרַאה ןבָאה ,םכותב ךיא ןוא ,סַאּפש םעד ןופ טרעהעג ןבָאה סָאװ עלַא

 ...ףרָאד ןפיוא

 יתרטנ אל ילש ימרכ

 רַאפ עמרוט ןיא ךָאװ עדעי ךעלקעּפיזייּפש ןלעטשוצ ךיא געלפ 1924--1925 םורַא

 ערעייז ןבעג ךיא געלפ עטריטסערַא עשיטילָאּפ רעקצול יד רַאפ .עטריטסערַא עשיטילָאּפ

 .עמרוט ןיא טכַארבעג טסבלעז זייּפש סָאד ןבָאה ייז ןוא טלעג עמוס ַא ךָאװ עדעי םיבורק

 ,וָאכָארָאה ןופ םירבח ןסעזעג ךיוא הסיפת רעקצול רעד ןיא ןַאד ןענעז'ס רעבָא

 עכלעוו רַאפ ,(לארשי ןיא טציא ךיז ןענופעג ייז ןופ עקינייא) עקשטיטסערעב ,רימדול

 טגײלעגפרַא רימ ףיוא טָאה ַאבמערַאז ,ךעלנייוועג ,זיב ,ןגרָאז טפרַאדעג בָאה ךיא

 7 ,סעּפַאל ענייז

 -עיָארטס עוװָאנ רעד ןופ סעקישטטשָאװזיא יד ןופ טייקנבעגעגרעביא יד קנעדעג ךיא

 ןיא ךעלקעּפ יד ןריפרעביא טימ ערעדנַא ןוא ,טלעג טימ ןפלעה רימ ןגעלפ עקינייא ;עינ

 .ייז רַאפ ךעלרעפעג רעייז ןעוועג זיא סָאװ ,הסיפת

 בשות ןנושח רעייז טשינ ַא וצ ןייג וצ טנדרָארַאפ רימ ןעמ טָאה 1925 רעטניוו

 סלַא טשינ ,הסיפת רעד ןופ ןרָאװעג טײרפַאב זיא סָאװ ,עינעיארטס עװָאנ רעד ןיא



 וצ ןענַאלּפ עטריטסערַא עשיטילַאּפ עקינייא זַא ,ןבעגעגרעביא רימ טָאה רע .רעשיטילָאּפ
 ףױא ןזָאלסױרַא ייז טעװ ןעמ ןעוו םעדכָאנ .טייז רעשיטעיווָאס רעד ףיוא ןפולטנַא
 עשיטעיווָאס יד רעבירַא 1925 חסּפ גָאט ןט-8 םעד עקַאט זיא עּפורג עטשרע יד .עקוראפ
 ,לאו לכעמ ,לּפע הקבר ,רעליצ עינַאט ןענופעג ךיז ןבָאה עּפורג רעד ןיא .ץענערג
 סָאװ .עקינייא ךָאנ ןוא רוהניגס ריאמ רעדורב ןיימ ,אקסאג ריאמ ,רעדיינש עקשרעה
 אל ילש ימרכ -- םימרכה תא הרטונ ינומש, .טשינ רענייק טסייוו ןרָאװעג זיא ייז ןופ
 .."יתרטנ

 ערעדנא ןוא רעציראק לסחנפ יר יבר רעד
 ןגעקטנַא טניווװעג טָאה סָאװ ,רעצירָאק לסחנּפ 'ר ןיבר םעד ןענָאמרעד ָאד ךָאנ ליוו ךיא

 ץלַא טָאה ןוא -- טרבחעג ךיז בָאה ךיא ןעמעוו טימ טסּוװעג טָאה רע .סקופ ןורהַא

 ראונפורק םייח ,ךַאמלעטס עזדנע ,רעקלָאק לכעמ ןייז ריכזמ ָאד ךיא ליוװ ךיוא .ןגיוושרַאפ

 ןעגנושטייטסיוא ענייז טימ קעביצ יסייּפ ןוא ,*טָאג לטרעפ, ןפורעג טָאה ןעמ ןעמעוו

 ןֹוא עקיטומטוג ןופ עירעלַאג עכעלסעגרַאפמוא ןַא ןעוועג זיא סָאד .םירישה ריש ןופ

 .ןשטנעמ עכיליירפ

 .שטשישזָאו-תיב ןיא רוהניגס ןתנ ךובכל עמַאנֿפױא

 "עמאד עצראווש ,, יד
 טײרּפשרַאפ יא 1928--1927 ןרָאי יד ןיא

 רעניווונייא רעשטשישזַאר יד ןשיוװצ ןרָאװעג

 עקיזיר עזעירעטסימ ַא סעּפע זַא ,גנַאלק ַא

 -ייב טשרעהַאב ,יעמַאד עצרַאווש , יד ,יורפ

 עריא סיוא טקערטש ןוא טָאטש יד טכַאנ

 ןקיטעּפשרַאֿפ עכלעוו ,עלַא וצ טנעה עגנַאל

 -רַאֿפ עשירבח יד ןופ סײהַא ןרעקוצמוא ְךיִז

 .טכַאנ רעד ןטימ ןיא ןעגנולייוו

 -עג רעטיצ טימ ןבָאה ןשטנעמ ךאס ַא

 עכלעוו וצ ,יד וצ יא ייוו ןוא ךַא; : טדער

 סרעטומ"'...וצ ךיז טריר "עמַאד עצרַאװש,, יד

 ,ורעטכעט ןוא ןיִז ערעיײז טנרָאװעג ןבַאה

 ןיא ןריצַאּפש ןייז גהונ ךיז ןגעלפ עכלעוו

 טנגוי יד ןיא ןעגנערברַאֿפ ןוא ןסַאג יד

 זַא ,'העש עטעּפש יד זיב סעיצַאינַאגרַא

 .םיײהַא ןרעקמוא רעירפ סָאװ ךיז ןלָאז ייז

 טרעקעגמוא ךיז בָאה ךיא ןעוו ,לָאמנײא

 -נַאגעג ךיא ןיב ,טכַאנ רעד ןטימ ןיא סײהַא

 ןעוועג ןַאד זיא סָאװ קרַאמ םעד ךרוד ןעג

 יד זיולב .ןשטנעמ ןופ טסופ ןוא טסיוו

 סנקעטש טימ ןעגנַאגעג ןענעז רעטכעוװ-טכַאנ

 -עּפָא ךיז ןַאד בָאה ךיא ...טנעה יד ןיא

 סָאװ ,רמוש םעד לוולעוו 'ר ןבענ טלעטש

 "ןטיילק ןעצ;, יד ןטיהעג ןוא ןענַאטשעג יא

 קיטכיר זיא'ס ביוא ,טגערפעג םיא בָאה ןוא

 יד ןיא זַא ,טַאטש ןיא טלייצרעד ןעמ סַאװ

 -עג עקידנקערש יד םורַא ךיז טיירד ןסַאג

 .טלַאטש

 זַא ,טנקיילעג טשינ טָאה לוולעו 'ר

 טימ טָאה רע .ןעזעג טסנעּפשעג ַאזַא טָאה'מ

 -נטייצ זַא ,טלייצרעד ןגיוא עקידעשטשילב

 סָאװ ,טלַאטשעג סיורג ַא רע טעזט זיו

 סםעד ייב (ערעיזָא) קָאװַאטס ןרעביא טבעווש

 טרעוװ םורַא ךיז טקוק ןעמ זיב ןוא ,לקירב

 לוולעוו 'ר .ןקלָאװ א יו ןדנווושרַאֿפ יז

 טַאהעג ארומ טָאה רע זַא ,טגָאסעג טָאה

 סא רע רעבָא ,ריא וצ ןרעטנענרעד ךיז

 טריטסיזקע טסנעּפשעג אזא זַא טגייצרעביא

 ..לטעטש ןיא

 לחר ןופ (יוה ןיא טניווועג ןבָאה רימ

 ,ערעיזָא רעד וצ טנעָאנ ,''סענעדאר יד ןופ ,

 -נײשרַאװ עלַא טיול יא ריא רעביא סָאװ

 ."עמַאד עצרַאװש;,; יד ןגיולפעג ןטיײקכעל

 םײהַא ןעגנַאגרעד ךיא ןיב קערש סיורג טימ

 ,רעטצנעפ ַא ךרוד בוטש ןיא ןײרַא ןיב ןוא

 טזָאלעגרעביא טָאה ה"ע עמַאמ יד סָאװ

 ,ןשטנעמ-בוטש יד ןקעוופיוא טשינ ידכ ,ןפָא

 ןפיט ַַא ןיא ןעקנוזרַאפ ןעוועג ןענעז עכלעוו

 ...ףָאלש
 .ׁש ,א
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 ןראיירעדניק עטייוו יד ןופ

 קראידוינ ,ןייטשרעלעג לרעב

 -- סעשינייב לשרעה דוד 'ר

 סנייטשרעלעג יד רעדא
 ,ןןיטשרעלעג דוד 'ר ןעוועג זיא ןעמַאנ ןייז

 ןפורעג םיא טָאה טָאטש ןיא םלוע רעד רעבָא

 ןופ ןעמָאנ ןכַאנ ,סעשינייב לשרעה דוד 'ר

 ןוא רעליטש ַא ןעוועג זיא רע .רעטָאפ ןייז

 סלַא טָאטש ןיא טנַאקַאב .שטנעמ רעקיסיילפ

 ןעוו .הכאלמ-לעב רעטוג רעטנכייצעגסיוא ןא

 עטוג א ןלעטשַאב טלָאװעג טָאה רעצעמע

 ךיז רע טָאה ,בוטש ןייֵז ןיא טעברַא-אלַאה

 םיפתוש ענײז ןוא ןדוד 'ר וצ טעדנעוועג

 ןבָאה ייז .טחוש לווייט ןוא דעבעל רעב 'ר

 ןיא לבעמ עלַא ןוא קנעב יד טכַאמעג סע

 טרָאד ןבָאה ןוא "לוש רעקסירט,/ רעד

 .שדוקח-ןורא ןקיטכערּפ םעד טלעטשעגנײרַא

 יד ןופ לביטש ןיא ןענװַאד טגעלפ רע

 -ָאבילאשז רעד ןיא רעדָא ,םידיסח רעקסירט

 סלַא טנַאקַאב ןעוועג זיא דוד 'ר .לוש רעוו

 זיא טָאטש ןיא .טסינויצ רענעבעגעגרעביא ןַא

 ןייטשרעלעג החפשמ יד זַא ,ןעמונעגנַא ןעוועג

 בוט-םוי ברה ןופ ,סוחי סיורג ןופ טמַאטש

 ןופ שרפמ רעטסּוװַאב רעד ,רעלעה-ןַאמּפיל

 ןעמָאנ ןטימ טנַאקַאב זיא סָאו ,הנשמ רעד

 -ירד טימ זיא רעכלעוו ,''בוט-סוי תופסות ,,

 קסירב ןיא בר ןעוװעג קירוצ רָאי טרעדנוה

 רימדול ןיא 1643--1634 ןרָאי יד ןיא ןוא

 .(קסנילָאוװ-רימידאלוו)

 א(ירֿפ ןשיליופ םעד טייופאב

 טלייצרעד (סָאק) ןרוק ךורב רבח רעזדנוא

 :דַאשֿפע ןטנַאסערטניא ןַא ןדוד 'ר ןגעוו

 ןטעיוװַָאס יד ןעוו ,1939 רעבמעטּפעס ןיא

 יז ןבָאה ,שטשישזָאר ןייק ןיירַא ןענעז

 םעד ,רעציזַאב-טוג ןשיליוּפ םעד טריטסערַא

 זיא ןטייצ עשיליוּפ יד רַאפ .יקסלָאּפַאז צירּפ

 טַאר-טָאטש ןופ רעציזרָאֿפ רעד ןעוועג רע

 טָא רַאפ .טייצ ערעגנעל ַַא (רעטסיימרעגריב)
 טנעמעלע רעכעלרעפעג ַא סלַא 'םיאטח,, יד

 ןסעזעג רע זיא ,טכַאמ-ןטעיווָאס רעד רַאפ
 יד ּוװ ,ענימג רעד ןופ הסיפת רעד ןיא

 -רַאֿפ ןייז ןגעוו טשרָאפעג םיא טָאה .ד.וו.קנ

 .טײהנעגנַאג

 ןיא טָאה ןיקסלָאּפַאז ןופ טסערַא רעד

 יד טקיאורמואַאב ךיוא סָאמ רעסיוועג ַא

 רַאֿפ טנעקעג סיא טָאה'מ תויה ,טָאטש ןופ ןדיי

 טשינ ןוא ,דנײרֿפןדי ןוא טַארקַאמעד ַא

 ןדיי ןָאטעג רע טָאה תובוט קיצניוװ

 :סָאק ךורב טלייצרעד
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 ןוא סעבמָאב יד רָאנ קנעדעג ךיא .קינייוו ךיא קנעדעג המחלמיטלעוו עטשרע יד

 ןפָאלטנַא רימ ןענעז ךָאנרעד .ןטלַאהַאב ךיז ןפיול טגעלפ החּפשמ יד ּוװ ,סעּפָאקָא יד

 .ןאוועלק ןייק

 רדח ןיא
 ןעוועג ןיוש ךיא ןיב ,שטשישזָאר ןייק ןעמוקעגקירוצ ןענעז רימ ןעוו ,המחלמ רעד ךָאנ
 עבמָאב רעד ףיוא ,קַאזָאק וינעבייל שרעה 'ר ןעוועג זיא יבר רעטשרע ןיימ .לגניי-רדח ַא

 ,עטַאט סנייבשיפ השמ ,(ןייבשיפ) דמלמייול 'ר ןעװעג זיא יבר רעטייווצ ןיימ .סַאג

 ונע ןַא דיי ַא ןעוועג זיא רע .טוג רעייז קנעדעג ךיא ןכלעוו

 .רַאבקנַאד ליפ ןיב ךיא ןעמעוו ,רעקנישיוו קחצי 'ר ןעוועג זיא יבר רעטירד ןיימ

 ןוא ווָאבילַאשז ףיוא לוש-רעבייוו רעד ןיא טשרעוצ .טנרעלעג ךַאסַא ךיא בָאה םיא ןופ

 .דוסי םעד ןבעגעג רימ טָאה רע .גרַאב ןפיוא ,בוטש ןיא גרעבסייוו לטָאמ ייב רעהכָאנ

 עצנ:ַאג סָאד ןקעדוצ טגעלפ סָאװ ,טנַאה ענעגיובעגסיוא ,עגנַאל ןייז קנעדעג ךיא
 .לבוי ַא ןיא לָאמ ןייא ןריסַאּפ טגעלפ סָאד ..טנידרַאפ ךיז טָאה'מ ןעוו ,םינּפ

 יב סַאיק רעטסכעה רעד ןיא ןוא דמלמ הנוי 'ר ייב הבישי רעד ןיא רעטעּפש

 לטָאמ ,קינלַאטיּפש לּפָאק ,קינרוקש לווייפ טימ ןעמַאזוצ .הכרבל ונורכז ץ"ז המלש 'ר

 רימ ןבָאה וטדניק עטבַאגַאב עכעלטע ךָאנ ןוא ןָאזלעקוי השמ ,ןאגאק עלהשמ ,גרעבסייוו

 .ארמג טנרעלעג

 הבישי רענוואר ועד ןיא

 רעד ןעוועג זיא הבישי-שאר רעד .הבישי רענוװָאר רעד ןיא ןרָאפעג ךיא ןיב םעדכָאנ
 געלפ ךָאװ עצנַאג ַא .ה"ע ןירּוש לאוי 'ר יוליע רעװַאטלָאּפ רעד ,ןדמל רעטסּוװַאב

 ,תיבה-לעב רעדנַא ןַא ייב גָאט ןדעי -- טסייה סָאד ,געט ןסע ךיא

 ןסע טסייה סָאד ,געט עניימ רעבָא ,עקשטַאקדָאדָאװ רעד ןבענ ןעוועג זיא הבישי יד

 "זַאקװַאק, ןופ .ענװָאר ץנַאג רעביא ןגָארטרַאפ ךימ ןגעלפ ,הבישי רעד רעסיוא

 .?סעמרַאזַאק יד, זיב

 רעד ןיא ןסע רימ ןגעלפ תבש ןוא קיטיירפ .טָאטש עסיורג ַא ןעוועג זיא ענווָאר

 ריפ רעביא ,םירוחב-הבישי עלַא .ןטרַאװ ךָאװ עצנַאג ַא רימ ןגעלפ םעד ףיוא .הבישי

 ןופ הטיש רעד ןופ רעגנעהנָא) םידיסח רעקָאדָארָאװָאנ ןעוועג ןענעז ,טרעדנוה
 .(קָאדָארָאהיָאװַאנ -- קָאדָאראווָאנ ןיא הבישי רעד ןיא ןעוועג זיא'ס יו ,רסומ

 ַא ןבָאה רימ ןגעלפ טכַאניב קיטשרענָאד עלַא .הלילו םמוי ןענרעל טגעלפימ

 .תירחש יב סיירעביא ןָא טכַאנ עצנַאג ַא טנרעלעג :טסייה סָאד

 גָאטיײב רעגיײזַא ףלעווצ ןופ .הבישי רעד רעביא ןעור "הניכש , יד טגעלפ קיטיירפ

 .רעמיצ-סע ןסיורג ןיא שודיק ןכַאמ טגעלפ "יוליע, רעד .תבש ףיוא ןטיירג ךיז רימ ןגעלפ

 לוק ןיז רעבָא ,ךישיקעטש ןוא ןקָאז עסייוו טימ ,רעקירדינ ַא ןעוועג זיא רע .

 לקיטש ַא טימ ןלייט ךיז ןגעלפ רימ .לַאז ןצנַאג ןרעביא ןעגנולקעג קָאלג ַא יװ טָאה

 "שדקמ לכ, םייב .רקיע רעד ןעװעג טשינ זיא ןסע סָאד רעבָא ,"איצומה, רַאפ הלח

 ךָאנ רימ טגיל ןוגינ רעד ..ןעלקָאש עדייבעג יד ךיז טגעלפ "החמשו החונמ; ןוא
 .ןורכז ןיא טנייה

 ,תבש-תוכלה ןגעוו תושרד עטסּוװַאב ענייז ןופ ענייא ןבעג "יוליע , רעד געלפ םעדכָאנ

 ,רמשמ



 ןעועג ןענעז ,"םייח ץפח, רעד ןוא "יוליע , רעװַאטלָאּפ רעד ,רודהי-ילודג ייווצ יד
 .הרותב םילודג סלַא ןלױּפ ןיא טנַאקַאב ןוא טניירפ עטנעָאנ

 טגעלפ "יוליע, רעד ןעוו ,תודועס-שולש םעד ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק לעװ ךיא

 .ןרעה ןעמוק טגעלפ ענווָאר בלַאה עכלעוו ,השרדיטּפיױה עקידתבש ןייז ןעגנַאלרעד

 ןעעז ןענעק םיא לָאז ןעמ ידכ ,לקנעב ךייה ןַא ףיוא ןלעטשקעװַא ךיז טגעלפ רע

 ,השרד ערענעלק ַא ךָאנרעד :העש ַא ךשמב ליומ ןייז ןופ ןסילפ טגעלפ לרעּפ ןוא

 ."הכלמ-הוולמ , רעד ייב ,םידימלת יד רַאפ רָאנ

 עגנוי יד ןיפ תומשנ יד ןכײרַאב ןדָאזיּפע עקיטסייג ןוא עלעדייא ,עפיט יד

 .ןבעל ןצנַאג ןפיוא םידימלת

 רעטנערברַאפ ַא ןעװעג ךיא ןיב ,שטשישזָאר ןייק קירוצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו

 ..לדיימ ַא ןופ תומא 'ד יד ןיא ןענַאטשעג טשינ ןיב ךיא .דיסח

 ןטניוו עיינ
 רערעל ןיימ ןרָאװעג זיא ה"ע ןײטשדנַאמאיד .טרעױדעג סע טָאה גנַאל טשינ רעבָא

 ..ןכַאז ןביז עלַא טימ תואּפ יד ןענעז רעטנורַא ןֹוא

 לארשי ,רעדניב ןועמש רערעל יד קנַאד ַא .ןזָאלבעג ןַאד ןיוש ןבָאה ןטניוו עיינ

 ךיא .םייה עלערוטלוק ןיימ ןרָאװעג עלושיתוברת, יד ןיא ,רעטכיד ןוא קויניז םייח

 טימ ןוא זיוה ןיא ןַאמסקַאװ לדניירב ייב ןפַאשעג ןבָאה רימ סָאװ ,רָאכ םעד קנעדעג
 .ןויצ ןיא הנומא רעזדנוא ןקרַאטש רימ ןגעלפ גנַאזעג ןוא רעדיל

 רעד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ,ןריזינַאגרָא זדנוא לעװָאק ןיפ ןעמוקעג זיא ךרבא ןעוו
 שטשישזָאר ןייק לָאמ עטייווצ סָאד ןעמוקעג ךרבא זיא רעטעּפש טייצ עצרזק ַא ."ץולחה,

 ..רעטשרע רעד ןעוועג ןיב ךיא -- הרשכה ףיוא ןרָאפ וצ םיצולח עקיליוויירפ ןטעבעג ןוא

 אךיווארבמאד ןיא הושכה

 -רעטניוו עטלַאק ַא ןיא ,עיסעילָאּפ ןיא ענרַאס ןבענ ,ץיוװָארבמָאד ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא

 רימ .םירוחב 7 ןוא תורוחב 6 ןעמונעגפיוא ךימ ןבָאה סע .1928 רעבמעצעד ןיא טכַאנ

 .לביטש שייוג א ןיא ןרעמיצ ייווצ ןיא ןעמַאזוצ טניווװעג עלַא ןבָאה

 טפַאשרעריפנָא רעד רעטנֹוא ווָאסָאלק ןופ הגולפ עיינ ַא ןעוועג זיא ץוביק רעד

 םירוחב 12 עלַא .(לארשי:ץרא ןיא דחואמה ץוביקה ןופ רעטסימ ןטול) ק"שרהמ ןופ

 ,ןייטשרעלעג דוד יווװ ןעזעג בָאה ןײלַא ךיא,,

 ןופ הנכס רעד טימ ךיט קידנענעכער טשינ

 ןעמוקעג זיא ,"יוש:רוב ,, ַא ןקידיײטרַאפ ןייג

 ,טרעלקרעד יײז ןוא לטעטש ןופ רעריפ יד וצ

 "אב-טוג ַא ןעוועג עקַאט זיא יקסלָאֿפַאז זַא

 ןגיוצַאב טוג רעייֵז ךיז טַאה רע רעבָא ,רעציז

 עכלעוו ,ןדיי וצ סרעדנוזַאב ןוא ןשטנעמ וצ

 רעשיליוּפ רעד ךרוד טפדורעג ןעוועג ןענעז

 ןוא טוג ךיז רע טָאה סרעדנוזַאב .טכַאמ

 סָאװ ,רעטעברַא ענייז וצ ןגיוצַאב קידנעטשנַא

 דיײשרעטנוא ןָא ,טעברַאעג סיא ייב ןבָאה

 .טעטילַאנַאיצַאנ רעייז ןופ

 ,יושזרוב ַא יו ןעז טשינ ןעמ ףרַאד סיא;;

 "רעירַאטעלָארּפ} רעד טענהעטעג טָאה --

 ןטלַאה ףרוַאדז ןעמ ןכלעוו --- ןייטשרעלעג

 ".הסיפת ןיא

 טימ ןוא טסנרע ךיז ןבָאה ןטעיװַָאס יד

 ןוא רעטרעוו סדוד 'ר וצ ןגיוצַאב יורטוצ

 -ַאז ןעמ טָאה תעדה-בושי ןסיוועג ַא ךָאנ

 סָאד .הסיפת רעד ןופ טיירפַאב ןיקסלַאּפ

 -ניא סנייטשרעלעג דוד קנַאדַא ןעמוקעג זיא

 ןופ סיױרַא זיא יקסלַאּפַאז ןעוו .צנעוורעט

 רעקינייו טשינ ןעוועג דוד 'ר זיא הסיפת

 יקסלַאּפַאז רעטיירפַאב רעד יו ךעלקילג

 רעד ןופ ןיײגסױרַא עדײב ןעזעג בָאה ךיא

 ,גנוקידירפַאב יד טַאהעג טָאה דוד 'ר .הסיפת

 ןופ ןעװעטַארסױרַא ןעגנולעג (יא םיא סָאװ

 טָאה סָאװ ,טניירפ ןשיליוּפ ַא שינעגנעפעג

 ןוא ןדיי ליפ טייצ רעניײז ןָאטעג תובוט

 רע סָאװו ,דסח א טלָאצעגּפָא םיא טימרעד

 .טנידרַאֿפ רשכ טָאה

 סעיסוקסיד עשיאיײטרַאֿפ

 .רעטכעט ייווצ ןוא ןיִז ףניפ טַאהעג טָאה רע

 ,לסַאי ,לרעב ,םוחנ ןסייהעג ןבָאה ןיִז יד

 ןבָאה לבייל ןוא לסָאי ,לרעב .לבייל ןוא לשרעה

 ."תוברת,, ןיא ןוא הבישי רעד ןיא טנרעלעג

 ,למערק ײלַאקַאב ַַא טריפעג טָאה יורפ ןייז

 ןייטשרעלעג לרעב טימ ךיז ןענעגעזעג םירבח

 ןעייטש .עקירעמַא ןייק ןרָאֿפקעװַא ןייז רַאֿפ

 המלש ,רעלעג השמ : סקניל ףיוא סטכער ןוֿפ

 ,ןיטשרעלעג לרעב ,שיומש הֿפוּפ לעגיֿפש

 השמ ,לעדנאק תידוהי :ןציז } דניקסיז קחצי

 .ןןאמריב הנשוש ןוא שאלֿפ
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 :1939 ןיא צעװַָאובמָאד (וביק-הרשכה ןיא

 קויניז ילתֿפנ ,רעדניב ןוהא ,ןזח הנשוש

 .ייטשרעלעג לרעב ןוא (לאושי ןיא עלַא)

 רעייֵז ןופ טנָארפ ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ

 טפעשעג ןיא .סַאג ענלַאטיּפש רעד ףיוא זיוה

 ןבָאה ייֵז .רעטכעט יד ןפלָאהעג ריא ןבָאה

 ןענעז רעדניק יד ןוא דובכב ןעוועג סנרפמ ךיז
 .טלקיװטנַא טוג ךיִז ןבָאה ןוא ןסקַאוװעג ןייש

 -פשמ עטגיווצרַאֿפ-טיירב עלַא ןיא יוװ יױזַא

 טלײטעג ןדוד 'ר ייב ךיוא ךיז ןבָאה ,תוח

 -ירעהעגנָא עשיאײטרַאּפ רעייֵז טיול ןיִז יד

 ןבָאה ןיִז יד זַא ,ךעלריטַאנ זיא'ס .טיײק

 סעיסוקסיד עטפַאהבעל טריפעג ְךיִז ןשיוװצ

 םעד ףיוא ייז ןשיווצ זיא לָאמנייא טשינ ןוא
 -ןכיו עפרַאש ןכָארבעגסיױא ןדָאב ןשיטילַאּפ

 טרעהעג טָאה לרעב .תועד-יקוליח ןוא םיח

 לסָאי ,יילייחה תירב,, וצ םוחנ ,"אולחח,, םוצ

 -רמושה , םוצ עלעבייל ןוא ''ר"תיב,, םוצ

 ."ריעצה

 טשימרַאפ ןעוועג ןענעזג סנייטשרעלעג יד

 טָאטש ןיא ןבעל ןשידיי ןופ םינינע עלַא ןיא

 -ײגכרודַא זַא טריסַאּפ טָאה ןעוו ןטלעז ןוא

 טנגעגַאב טשינ וטסָאה ,סַאג-טּפיוה יד קידנע

 .סנייטשרעלעג יד ןוֿפ ןצעמע

 לרעב
 טָאה ןוא חומ ןפרַאש ַא טַאהעג טָאה לרעב

 -ישי רעד ןיא ןענרעל ןיא טנכייצעגסיוא ְךיִז

 רעד ןיא א"ז המלש 'ר ןופ דימלת סלַא ,הב

 -עטסײגַאב עסיורג ןייז ןיא .התיכ רעטסטלע

 ןיא ןענרעל ןצע;רַאֿפ ןוָאפעג רע זיא גנור

 טנרעלעג טָאה רע ּוװ הבישי רענוװַאר רעד

 ןזָאלרַאפ רע טָאה רעטעּפש .טייצ עסיוועג ַא

 םוצ ןסָאלשעגנָא ְךיִז טָאה ןוא תובישי יד

 ַא ןיא הרשכה ףיוא סױרַא ןוא ,ייצולחה,,

 .ציוַארבמָאד ןיא צוביק
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 .וָאסָאלק ןופ ,ץיװָארבמָאד ןייק רעירפ ןכָאװ ייווצ טימ ןעמוקעג ןענעז תורוחב ןוא

 .חרשכה ףיוא ןטַאנָאמ ליפ ןעוועג ןיוש ןענעז ןוא יײרעקַאה-ןייטש ַא ןיא טעברַאעג ןבָאה יז

 תעב ןעעז ןרָאּפעג ןיב ךיא ןעמעװ) לקניפרוג רבח רעד ןענַאטשעג זיא שארב

 רבח רעינ רעטשרע רעד ןעוועג ןיב ךיא .(1961 ןיא לארשי ןיא ךוזַאב ןטשרע ןיימ

 ,ץיװָארבמָאד ןופ ליימ בלַאה ַא ןוא ייווצ ,קַאטרַאט ַא ןיא טעברַאעג ןבָאה רימ .טרָאד

 ןעוועג אחרוא-בגא ןענעז ןכלעוו ,םידוהאי עשישטייד וצ טרעהעג טָאה קַאטרַאט רעד

 ...לַאעדיא רעזדנוא ֹוצ ןוא זדנוא וצ ךעלדניירפ
 -- תעליתעמ ןיא ןטכיש 3 ,ןשטנעמ טנזױט ךרע ןַא טעברַאעג טרָאד ןבָאה סע

 סָאד .ץוביק םעד ןרעסערגרַאפ ןעוועג ןזיא עבַאגפיוא רעזדנוא .טכַאניײב ןוא גָאטיײב

 טולב טימ ןעמוקעגנָא זיא סָאד .םייוג יד ןופ רעצעלּפסטעברַא ןעמענוצ ןסייהעג טָאה

 ,.סייווש ןוא

 ןענַאטשעג טשינ רימ זיא ךַאז ןייק .רָאי בלַאה ַא טימ 18 ןעוועג טלַא ןַאד ןיב ךיא

 רעסיוועג א ףױא יג ַא ייב רעפלעה ַא ןייז ךָאוװ ןייא זיולב געלפ ךיא ןעוו .געוו ןיא

 רעביא סָאבעלַאב ַא ןרעו לענש ןוא טעברַא רע יװ ןקוקוצ ךיז ךיא געלפ ,ןישַאמ

 ,ןישַאמ רעד

 םורַא ױזַא .טעבֹרַא יד םיא ןענרעלסיוא רוחב םעינ ַא ןעמענ ךיא געלפ דלַאב
 ץוביק ןופ ןרָאפעגקעװַא ןיב ךיא ןעוו .רעצעלּפ-סטעברַא רעמ ןעמענרַאפ רימ ןגעלפ

 רעטסערג רעד .תורוחב ןוא םירוחב טרעדנוה עכעלטע ןעוועג רימ ןענעז ,1920 ינוי ןיא

 .עיסעלָאּפ ןוא ןילָאװ ןיא ץוביק

 ,דנוא טָאה סע רעבָא ,רעוש ןוא םערָא ןעװעג ןיא ןבעל עכעלגעטגָאט סָאד

 -בלעז ןייז ןוא טיורב רעזדנוא טימ ךיז ןלייט ,ןעמַאזצ ןבעל וצ טנרעלעג ,גרַאװגנוי

 רעמ ןופ ןעגנורַאפרעד יד ןבײרשַאב וצ טייצ ליפ וצ ןעמונרַאפ טלָאװ סע .קידנעטש

 .ץוביק ןיא ןבעל ןופ בלַאה ַא טימ רָאי ַא יו

 ןעוועג זיא טלַאהעג סָאד .תוחוכ יד רעביא ןוא שינָאטָאנָאמ ןעוועג זיא טעברַא יד
 קַאטרַאט ןופ םיתב-ילעב יד סָאװ ,הביסיטּפיוה יד ןעוועג ןיא סָאד ןוא קינייוו רעייז

 יו רעקינייו טלָאצַאב ןגירק ןגעלפ רימ .טעברַא רעזדנוא ןגעק ןעוועג טשינ ןענעז
 : ,רעטעברַא ערעדנַא יד

 טנוזעגזיוה ןוא ןייטשרעלעג דוד 'ר



 ,ךָאװ ַא לָאמ ןייא ןוא סעלפָאטרַאק ,גנירעה ,טיורב :םיצמצב ןעוועג זיא ןסע סָאד

 לכאמ ַא ,"עקווָאקאל, ַא ןעװעג זיא סָאד .סטעפ ןיא ןטָארבעג סעלעביצ ירפ קיטנוז

 ..ןטרַאװ ךָאװ עצנַאג ַא טגעלפ'מ ןכלעוו ףיוא

 ענעדישרַאפ ןופ .ןלױּפ ץנַאג ןופ רעדניק ןופ גנובײלקנעמַאזוצ ַא ןעוועג ןענעז רימ

 ןטסרעממַא ןעוועג חסונ רעד זיא רעבירַאד ,ןטנעצקַא ןוא םיגהנמ ענעדישרַאפ ןוא ןעמייה

 ,ןויציילעוּפ ,הינודרוג ,ץולחה יװ סעיגָאלָאעדיא ענעדישרַאפ ןעוועג ןענעז סע .תירבע

 .ןויצ-ילעוּפ עקניל ךיוא יו ,ריעצה רמושה

 ןגעלפ רימ .טנַאסערעטניא ןעװעג ןענעז תופיסא יד ןוא ןבעל עלערוטלוק סָאד

 .לארשי-ץרא ןייק ןרָאפ וצ ןטַאקיפיטרעס ןגעוו לעיצּפעס ןוא ןעמעלבָארּפ עלַא ןדערמורַא

 .דעו םעיינ ַא ןביולק רימ ןגעלפ רָצי סעדעי

 לדיל ַא .ןטייקירעװש עזַא טגיזַאב ןבָאה ןערביטנגוי ןוא םזילַאעדיא רעסייה רעד

 ..ןסע ןיא ןסעגרַאפ טָאה ןעמ ןוא -- הרֹוה ַא ןוא

 -לֹוּפו ןילווו יציביק תשינּפ , ַַא ץוביק ןיא זדנוא ייב טַאהעג רימ ןבָאה 1920 גנילירפ

 יװ ,ןלױּפ ןיא םיצוביק עלַא ןופ סעיצַאגעלעד ןעמוקעג ןענעז'ס רעכלעוו וצ ,"היס

 ןעמוקעג ןענעז'ס .ןוירוג רב ץוח ַא .לארשייץרא ןיא תורדתסה רעד ןופ רעריפנָא ךיוא

 רימ טימ ןפָאלשעג ןיא רעכלעװ ,שארב ןיקנבט טימ יקסניפ ,ןטױל ,טיוול ,חמצ

 .טעב ןייא ןיא

 .ןטעב יד טימ וליפַא ךיז ןלייט ,טסעג עלַא רַאפ ץַאלּפ ןכַאמ טזומעג ןבָאה רימ

 ןַא רעיײז -- סעיסוקסיד ,סעיצקעל ,ןטַארעפער .געט ףניפ טרעיודעג טָאה השיגּפ יד

 ַא ןעװעג זיא'ס .ןופרעד ןסָאנעג טָאה רענייא רעדעי .עזערּפמיא עטנַאסערעטניא

 .גלָאפרעד סיורג

 לטעטש ןיא קירוצ

 ןייק ןרָאפ וצ ,טַאקיפיטרעס ןיימ ףיוא ןטרַאװ וצ ידכ ןרָאפעגמײהַא ךיא ןב רעטעּפש

 טימ ןַאמ ַא ןעמוקעגמיײהַא ןוא לגניי ַא ץוביק ןיא ןרָאפעגקעװַא ןיב ךיא .לארשייץדא

 ,םינּפילא'םינּפ ןבעל סָאד ןפערט וצ טיירג ,טייקידנעטשסבלעז ןוא גנורַאפרעד ךאסַא

 טַאהעג ןַאד ןוש טָאה שטשישזָאר ןיא ןבעל סָאד רעבָא ..ןייז טשינ לָאז סע סָאװ

 .םינּפ רעדנַא ןַא ןַא רימ רַאפ

 ,בוטש ןיא ןערעג ייב ןעוועג טלָאמַאד זיא שטשיזָאר ןיא "ץולחה, ןודעומ רעד

 םעד ןפַאשעג ןַאד בָאה ךיא .רעדילגטימ ךַאסַא ןעוועג זיא'ס .טיילק רעד רעטנוא

 ."ריעצה-רמושה, ןוא "ןויצ-ילעוּפ , ןפַאש ןפלָאהעג ןוא "ריעצה-ץולחה;

 יעקירעמַא ןייק רָאֿפּפָא ןייז רַאפ ןייטשרעלעג לרעב טימ ךיז ןענעגעזעג סירבה

 ךיא טא עכלעוו ,(רעבליס) ןזח הנשוש

 -רעד ,ציװַָארבמָאד ןיא הרשכה ףיוא ןעוװעג

 ןיא ןעמוקעג (יא לרעב ןעוו זַא ,טליײצ

 -טנייפ יד טרעדנעעג טרָאד ךיז טָאה ,צוביק

 וצ רעטעברַא עשייוג יד ןופ גנואיצַאב עכעל

 ןופ טכַאלעגּפָא ייז ןבָאה רעירפ .סיצולח יד

 ןוא טניוועג טשינ ןענעז ייֵז זַא ,ןדיי יד

 -רַא רעשיסיפ רערעווש וצ טסַאּפעגוצ טשינ

 יד טעשטוקרעד ייז ןבָאה רקיע רעד .טעב

 יד ןבָאה ,ןעמוקעג זיא לרעב ןעוו .ךעלדיימ

 ןוא חומ ַַא יא טָאה רע זַא ןעזעג םייוג

 -עּפָא דלַאב ךיז ןבָאה יז ןוא ...חוכ ךיוא

 .ןגָארט

 זַא ,טסּוװעג ןעמ טָאה לטעטש ןיא ךיוא

 זיא ,ןיטשרעלעג לרעב ןוא םוחנ יב

 ,םעד צָארט ."טנַאה עקרַאטש; ַא ןַארַאֿפ

 טימ טצונַאב ְךיִז ןטלעט ןבָאה ייֵז סָאװ

 "ןזָאלרַאפ,, טנעקעג ךיז ןעמ טָאה ,חוכ רעייז

 -ה,; ןופ םירבח יד .געלשעג ַא תעב יײז ףיוא

 ןוא ,לרעב ףיוא טציטשעג ְךיִז ןבָאה "צולח

 ..םוחנ ףיוא "'ר"'תיב,, ןופ רעגנעהנַא יד

 ןופ "םיצקש; יד טסּוװעג ךיוא ןבָאה'ס

 טשינ ןענעז ןדיי זַא ,טַאטש רעד רעטניה

 -טנע לָאסס רעוו ָאד טיא'ס זַא ןוא רקֿפה

 ..סענַאגילוכ יד ןרעפ

 יד וצ ןעלרעב טכַארבעג טָאה לרוג רעד

 ןוא ,קרָאירינ ןייק ,ןָאסדאה,,; ןופ ןגערב

 טמוק רע ...'דרי, ןופ ןגערב יד וצ טשינ

 ךיז טריסערעטניא ,טּפַא צנַאג לארשי ןייק

 -תיב ןופ טײקיטעט ןוא םינינע עלַא טימ

 -רַאֿפ רעקידנעטש ַא ןיא טייטש רע .'צשי'זור

 ןוגרא רעזדנוא ןופ טעטימַָאק ןטימ גנודניב

 עדעי ליבַאטס טציטש רע ןוא לארשי ןיא

 ,ףליה רעלַאיצָאס ןופ טיבעג ןפיוא טייקיטעט

 .ו.א.א חספ ףיוא ןיטיח-תועמ יו

 ןיא םיא טפוו ןעמ יוװ רעדָא ,סלרעב

 ןעוועג זיא םולח רעצנַאג ,בָאב -- עקירעמַא

 ןקיטסעפַאב ךיז עקירעמַא ןייק ןעמוק ןכָאנ
 החּפשמ ןייז ןעגנערבּפָארַא ןוא שימָאנַאקע

 טלָאװעג טָאה לרוג רעד רעבָא .סיא וצ

 ןופ רענייא ןבילבעגרעביא זיא רע ...שרעדנַא

 בוח ןייז טליפ רע ןוא החּפשמ רעסיורג ןייז

 ןוא רעטסעווש ,ןרעטלע ענייז ןקיבײארַאפ וצ

 יֿפַא יד רַאפ ,םיבוט םישעמ ךרוד רעדירב

 .שטשישזָאר ןופ עקימַאטש

 -שישזָאר םעד טריטינַאגרָא סע טָאה רע

 ןייז ןעוועג ,קרָאירינ ןיא טעטימָאק רעשט

 טציא .ןרָאי ליפ ןופ ךשמ ןיא רעציזרַאֿפ

 .טעטימָאק ןופ רעציזרַאפןרע רעד רע זיא

 ןײק טמוק רעכלעוו ,דיי רעשטשישזַאר ַא

 ןגעו ךיז טסיוורעד בָאב ןוא עקירעמַא

 טימ יװ לפטמ סםיא טימ ךיז רע יא ,סיא

 ..רעדורב סענעגייא ןַא

 יד רַאפ הינסכא ןימ ַא יא זױה ןייז

 הוצמ יד םייקמ זיא רע ןוא רעשטשישזַאר

 -ָאר עטסעב יד טייל םסםיחרוא-תסנכה ןופ

 .עיצידארט רעשטשישז

 ןווש ונבא
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 רעזדנוא ןופ תונורכז
 לטעטש

 ןעגנוזַאב שממ טָאה רוטַארעטיל עשידיי יד

 ןוא עיצידארט עכייר יד ,טיײקניײיש עשידיי יד

 .לטעטש סעניײלק ןופ ןּפיט עלופטכַארּפ יד

 -מורַא ןעוועג יא לטעטש ןיא ןבעל סַאד

 או רעקידהחפשמ ַא סעּפע טימ ןעמונעג

 -עג טָאה ןטייוצ םעד רענייא : טייקמער

 סָאװ טסּוװעג שממ ,ךרוד ןוא ךרוד טנעק

 .לּפעט ןיא ןטייווצ םייב ְךיז טכַאק סע

 טימ ןטייוצ םעד רענייא טָאה ןֿפורעג

 רָאג רעדָא ,רעטָאֿפ ןייז ןופ ןעמַאנ-בָאגוצ ַא

 ןעמ טָאה שרעדנַא לייוו ,ןעמָאנוצ ַא םתס

 ..ְךיִז טדער סע ןעמעוו ןגעוו טסּוװװעג טשינ

 ,יװ ,ענעדישרַאֿפ ןעוועג ןענעזג ןעמענוצ יד

 ןטימ יִיז ,סלעטַאמ ריאמ יציא : לשמל

 -ַאר יד ןופ לחר ,;יַאואדַאּפ עקשאי ,קיוּפ

 רעד טימ עקטעּפ ,עצרַאװש יד לחר ,סענעד

 םהרבא ,סעקבַאב יד טימ קיציא ,עבּורט

 אֹל רעד -- (רעכַאמלטיה רעד) קַאשטלָאק
 .ןמענוצ ערעדנַא ךַאסַא ןוא לטעטש ןופ

 .טַאטש ןטימניא ןעוועג זיא קרַאמ רעד

 ןטייז ריפ ןיא טָאטש יד טלייטעג טָאה רע

 עקיטיז טימ ןעמונעגמורַא ןעוועג זיא ןוא

 ןעוועג יא קרַאמ ןופ טייז ןייא ןופ .ךעלסעג

 -עג טָאה סָאװ ,("קָאב ןטימ;,)) גרַאב רעד

 -ָאט ףרָאד םוצ ןוא תורבקה:תיב םוצ טריֿפ

 ןעוועג זיא טז רעטייווצ רעד ףיוא } ענליפ

 ןעיצַאטסדןַאב יד ןוא ווָאבילאשז לטריפ רעד

 ןעגנַאגעג זיא (חרזמ וצ) קרַאמ ןופ סטכער

 סקניל ןוא "קירב ןרעטנוא; םוצ געוו רעד

 םוצ ןוא "קָאװאטס ןרעטנוא; םוצ ---

 .(ףיוה סיקסלַאּפַאס0) 'ףיוה,

 ,סַאג-עבמָאב יד ,דניק סלַא ,קנעדעג ךיא

 ןטעברַא ןגעלפ רעטסוש ןוא רעדיינש יװ

 ערעײז קידנעגניזוצ טכַאנ רעד ןיא ףיט יב

 יד טימ זַא ,סיוא טסייוו ; רעדיל עלעיצעּפס

 טלָאוװעג רעיצ-עוטַארד יד ןבָאה םינוגינ

 .ןבעל רעווש רעייֵז ןופ רעצ םעד ןקורדסיוא

 -לת ןייק טשינרָאג ,ןדיי ןענעז קרַאמ ןיא

 ןופ ךעלקירב יד ףיוא ןסעזעג ,םימכח-ידימ

 ןופ ןשינעעשעג יד טדערַאב ןוא ןטיילק יד

 סַאװטע -- ןדיי ערעדנַא .ןבעל ןכעלגעט

 -סיוא ןעמוקעג ןענעז -- טמיטשעג שידיסח

 -ַאב טרָאד ןוא שרדמ:תיב ןיא עטצוּֿפעג

 טימַאב ןוא ןשינעעשעג עכעלטלעוו טלדנַאה

 ןופ תוגאד עלַא ןפרַאװּפַארַא ייברעד ךיז

 .הנויח רַאפ ףמַאק ןכעלגעטדגַאט

 הנויח רעייז ןגיוצעג ןבָאה ןדיי לײט ַא

 ,יירעכַאמ-לטיה ,ײרעכַאמ-רעגייז ,רחסמ ןופ

 -נַא ייר ַא ןוא סעקישטווַאטַָאגַאז ,יירעכעלב

 .תוכאלמ ערעד

 ,טנגוי עכעלרעה ,ענײש יד קנעדעג ךיא

 ןיא גנוקידירפַאב ריא טכוזעג טָאה עכלעוו

 עשיטסינויצ עלַאנַאיצַאנ יד רַאפ טייקיטעט

 ךיז ןבָאה עכעלטנגוי ןערעדנַא .ןעעדיא

 -טלעוו ,, רעד רַאפ ףמַאק ןיא ןֿפרָאװעגנײרַא

 -ַאנַאגרַא עקניל ןפַאשעג ןוא 'גנוזיילרעד

 .סעיצ
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 טיירגעג ךיז ןבָאה ךַאסַא ןוא הרשכה ףיוא ןעועג ןַאד ןיוש ןענעז הרבח ךַאסַא

 ןרעביא ,שטשישזָאר ןיא ץוביק הרשכה םעד ןפַאש ןפלָאהעג בָאה ךיא .ןרָאפ וצ

 ,םימיתייתיב ןטלַא םעד ןיא ,דזעיערעּפ

 ,טעברַא ןיא ייז טימ ןרירוקנָאק ןגעלפ רימ .ןָאטעגכָאנ זדנוא טָאה ר"תיב רעד

 ןופ עקרַאטש שטשישזָאר ןייק טכַארבעג ,וליפַא ,ןבָאה ייז .וו.א.א ץלָאה ןקַאה יו

 ..סעקנַאב ןטיוט ַא יו ןפלָאהעג ייז טָאה סע :קצול

 םוחנ רעדירב עניימ טימ עטַאט ןיימ סָאװ ,"תוברת, ןופ ןינב םעיינ םעד םורָא

 ,סעיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ עלַא ןריּפורג ךיז ןגעלפ ,ןעיובסיוא ןפלָאהעג ןבָאה לסָאי ןוא

 ...רענגעק ןופ ןטַארעפער ןסיײרּפָארַא ןוא ןטַארעּפער ,סעיצקעל ןענדרָאניײא

 רָאנ בָאה ךיא לפיוו ןפלָאהעג .ןבעל ןוא בייל ןצנַאג ןטימ וויטקַא ןעוועג ןיב ךיא

 ,וו.א.א ץוביק םעד ןקידיײטרַאפ ,ץלָאה ןקַאה ,הרשכה ףיוא ןרָאפ הרבח ןפלָאהעג :טנעקעג
 ןיא רימ וצ ןעמוקעג ןענעז ,הרשכה ףיא ץיװָארבמָאד ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו

 ,רעדניב ןורהא ןוא קויניז ילתפנ ,ןזח הנשוש ,"ץולחה , רעשטשישזָאר ןופ ,ץוביק

 .לארשי ןיא עלַא טציא ןבעל ייז

 -עגפיוא ןבָאה לארשי-יאנוש יד .רעגרע ןוא רעגרע ןרָאװעג זיא ןליױּפ ןיא עגַאל יד

 ןגעלפ טעטש ערעסערג יד ןיא .סיצַאנ סרעלטיה ןופ רעטסומ ןכָאנ ,ּפעק ערעייז ןביוה

 ָאד יזדישז , ןוא ?ָאגעווס ָאד יָאוװס ,, ןגעוו ,ןסַאג יד ןיא ,ךעלקנעב ףיוא ןפָא ןדער יז

 ,עשידיי יד טימ ןרירוקנָאק וצ ןטיילק עשיטימעסיטנַא טנפעעג ךיז ןבָאה סע .?יניטסעלַאּפ

 הנכס ַא ןרָאװעג ןיוש זיא ,רעלצנַאק-סכייר ןרָאװעג זיא רעלטיה ןעוו ,1932 ןיא

 ןעוו ,רעגײזַא ףלעווצ ךָאנ ,טכַאנייב סַאג ןיא ןיילַא ןייג וצ לטעטש ןיא דיי ַא רַאפ
 ןשעלסיוא ךיז געלפ ירטקעלע סמיובלעקעד

 רעזדנוא ןעוועג זיא'ס ,ןדיי ןקידיײטרַאפ וצ ּפעק עשייוג ןטלַאּפש טפרַאדעג טָאה'מ

 יב גנומיטש יד .טקילײטַאב וַײטקַא ,ךעלדנעטשרַאפ ,ךימ בָאה ךיא ןכלעוו ןיא ,בוח

 רעוװ .ּפעק יד רעביא ןעװעג ןיוש זיא ןקלָאװ רעד ,עטקירדרעד ַא ןעוועג זיא ןדיי

 ,עדַאנַאק ,לארשי-ץרא -- ןפָא ריט ַא ןעוועג זיא'ס ּוװ ןפָאלעג זיא טנעקעג טָאה סע
 ,עקירעמַא ןוא עניטנעגרַא ,ליזַארב

 ,קיוביק לשרעה -- סטכער ןוֿפ ןעייטש :שטשישזָאר ןזא ןויצ-ילעופ ןוֿפ טּֿפַאשרעריּפנָא יד

 ןייטשרעלעג לרעב ,לקניפרוג :ןציִז }לגירֿפ לשרעה ןוא רעבקע לסויילאומש ,ערדיוו לשמיש

 .רעקעב עינַאמ ןוא



 עקירעמא ןייק םוק ךיא
 .עקירעמַא ןייק קעװַא לַאזקיש ןכרוד ןענעז עכלעוו ,יד ןופ רענייא ןיב ךיא

 עביל ןיימ טצצי זיא סָאװ ,קרָאי-וינ ןופ לדיימ רענַאקירעמַא ןַא טָאה 1922 רָאי ןיא

 ןלעפעג ,טנעקַאב ךיז ןבָאה רימ .ה"ע ןערָאק והיעשי 'ר רעטעפ ריא טכוזַאב ,ערָאד יורפ

 ,טַאהעג הנותח ןוא

 ,רופיכ"םוי ברע ,1924 רעבמעטּפעס ןטי11 םעד עקיֹרעמַא ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא

 ןבױהעגנָא בָאה ךיא .ךַארּפש עדמערפ ַא ,דנַאל דמערפ ַא .תורּפכ ןגָאלש םוצ טקנוּפ

 ,רעטעּפש רָאי ףניפ .סענזיב לַאטעמיטצונעג יד ןיא ,רעדורב סבייוו ןיימ ייב ןטעברַא

 .ןיילַא ךיז רַאפ סענזיב ןיא ןיירַא ךיא ןיב

 ,ןקידניז וצ סָאװ טשינ בָאה ךיא ,טָאג קנַאד ַא ."ךרּפ-תדובע, ןעוועג זיא טעברַא יד

 .ןבעל טנַאסערעטניא ןַא בעל ךיא .גלָאפרעד טַאהעג בָאה ךיא ,רימ וצ טוג ןעוועג זיא טָאג

 עטספיט עניימ רעבָא ,עקירעמַא ןיא טבעלעג ךיא בָאה ןבעל ןיימ ןופ לטירד ייווצ

 עטסקרַאטש עניימ .החּפשמ רענעריולרַאפ רעד ןוא לטעטש םעד ןרעהעג רבע ןרַאפ ןליפעג

 .לארשי וצ ןרעהעג טפנוקוצ רעד רַאפ ןליפעג

 .ןייטשרלג שינייב יבצ 'רב דוד 'רב בד םואנ

 צראליצוח ןופ םיהרוא רַאֿפ םינֿפ-תלבק ַא תעב בואטלקרוטיצלָאהנזיֿפ (אינוס) הרש
 .שטשיטשזָאר-תיב ןיא

 אלָאהנזיֿפ ףסוי

 -יטַאמַארד ,ןזיירק-רוטלוק ןעוועג ןענעסס

 ועוועג טא ףמאק רעד .וו.א.א ןזיירק עש

 א טשרעהעג טָאה ךָאד ןוא רערעטיב ַא

 ,ןטכיש עלַא ןופ ןבעלנעמַאזוצ שינָאמרַאה

 .ןעגנואיושנַא-טלעוו ענעדישרַאֿפ ערעייז צָארט

 לטעטש רעזדנוא רַאֿפ גנוטיידַאב עסיורג א

 רעשידיי רעד ןופ גנודנירג יד טַאהעג טָאה

 -חלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ עלוש-סקלָאֿפ

 -קַא ךיז ןבָאה עלוש רעקיזָאד רעד ןיא .המ

 ןוא "ןויצ-ילעוּפ,, עקניל יד טקילײטַאב וויט

 ."דנוב,, רעד

 זיא עלוש-סקלָאֿפ רעד ןופ רעדנירג רעד

 ןעמַאוצ טָאה רעכלעוו ,לעסוס ןמחנ ןעוועג

 עביל טימ ,ןירערעל יד ,לחר יורפ ןייַג טימ

 עקידלטעטש יד ןגיוצרעד שינדנעטשרַאפ ןיא

 .טנגוי עשידיי

 ךיז טָאה זיײרק רעשיטאמארד רעד ךיוא

 -לוק ןוֿפ גנולקיוטנַא רעד ןיא טקילײטַאב

 .לטעטש ןיא טנגוי רעד ןופ ָאוװינ ןלערוט

 סיורג טימ ,ןריפסיוא טגעלפ זיירק רעד

 .קרעוו עשיטַאמַארד עשידיי ,גלַאפרעד

 ןעוועג זיא ,ץלַָאהנשיּפ ףסוי ,רעדורב ןיימ

 יײײס ןוז עלוש-סקלָאֿפ רעד ןיא ייס קיטעט

 ַא ןעוועג (זיא רע .זיײרק ןשיטַאמַארד ןיא

 אנַאג ןייז .שטנעמ רענעדײשַאב ןוא רעליטש

 ןיא טסילַאעדיא רעסיורג ַַא ןעוועג ןבעל

 -עג סָאד טעמדיוועג טייצ עיירפ עצנַאג ןייז

 רע זיא טּפיוהרעביא .ןבעל עכעלטּפַאשלעצ

 ןוא ןיירַאפ רעקרעװטנַאה ןיא קיטעט ןעוועג

 .קנַאב ןייז ןיא

 ןַא ןוא שטנעמ-סקלָאֿפ ַא ןעוועג זיא רע

 רע .םירבח ענייז וצ טניירפ רענעבעגעגרעביא

 יז ןיא שיגַארט רעײז ןעמוקעגמוא זיא

 .עיצַאּפפקַא רעשטיײד רעד ןופ געט עטשרע

 בואטלעקרוטי-צלַאהנויֿפ הרש
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 לטעטש ןיא תולגע-ילעב

 ןרוא יבצ ןוא רעלעג השמ

 סעלאגעלאב

 סיווא !זיא הלגעילעב לכעמ
 עטאלב רעד ןופ

 לכעמ ,.ןכש ןײמ יא גָאט ןייא
 ןיא ןירַא ,הלגע-לעב רעד רעֿפמעק

 רעדער עטשרעדָאֿפ יד ןוא עטָאלב ַא

 ןרָאװעג ןכָארבעצ ןענעז ןגָאװ ןופ

 עלעווירב א טקישעג רע טָאה

 "ער עיינ ןעגנערב םיא לָאסמ סײהַא

 א רַאֿפ סָאװ ןסיוו לָאזמ ידכ .רעד

 208 ןבירשעג רע טָאה -- רעדער

 םוצ ןעגנַאגעג בייוו ןייֵז זיא ."ונסמח

 -יילרעביא רעכיניווס על'השמ 'ר בר

 על'השמ 'ר טָאה .עלעווירב סָאד ןענ

 זאא ּונֹדֲַאְז בוא זַא : טשטייטעגסיוא

 -ַאפ יד ונסמח זיא ,עטשרעטניא יד

 טָאה'מ .ןעוועג זיא ױזַא ןוא ,עטשרעד

 ןוא רעדער עטשרעדָאֿפ 2 טכַארבעג

 ,ונדס) .עטַאלב ןופ סױרַא זיא לכעמ
 רעד ןופ רעטרעוװ ייווצ ןענעז ונסמח

 .(ןונרחת הליפת

 ץטימ רעוואטלאפ רעד
 לפעלכאק

 ַא טא הלגע-לעב רעװַאטלָאּפ רעד

 טַאה'ס ןוא ןעגנַאגעגמורַא גָאט ןצנַאג

 טגָאלקַאב .סופ ןיא טשטעווקעג םיא

 -טימ סעּפע זַא ,קרַאמ ןיא ךיִז רע

 .רעסערג ןרָאװעג סופ ןייַז זיא לָאמַא

 סיוא וט :שטײב המלש םיא טגָאז

 טוט .ןעעז ןעמ טעוו לוויטש םעד

 טניפעג ןוא לוויטש סעד סיוא רע

 ...לֿפעלכַאק סבייוו ןייַז םיא ןיא

 סעמאש עלרימ
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 ןוא עקידוװעדער ,עטנוזעג :לטעטש ןיא "טבש, רעדנוזַאב א יו ןעוועג ןענעז יז

 סקישטשװָאטַאגַאז רעזייל ןבענ ןעוועג זיא טקנוּפ-עיצַארטנעצנָאק רעייז ,עקידנכַאל :רעמכָאנ

 ,קרַאמ ןגעקטנַא ,טיילק (סָאריפש)
 עכעלטע ךָאנ םיא ןבענ ןוא ,ךורב-הילדג רעטסעפ ןוא רעכיוה רעד טייטש טָא

 ןיא (ןויצ"ןב) יצנעב טייטש לדער ןטימניא .סעקרוב ןיא ןָאטעגנָא ,תולגע-ילעב עטסעפ

 -היבוט יו טקנוּפ ,רודיס ןוא םיליהת ןופ םיקוסּפ עטיירדרַאפ ןוא עקיטכיר טימ ,טנשרד

 ןיא ּפָא טכליה רעטכעלעג סָאד ןוא האנה סיורג ןופ טכַאל םלוע רעד ;רעקיכלימי-רעד

 .קרַאמ ןופ טפול רעד

 -מורַא טייצ-רעטניוו !ןָארט ןיא טרימשַאב לוויטש עטעטַאלרַאפ ייז ןגָארט רעמוז

 טימ ןּפַאלק ןוא טסָארפ ןיא ייֵז ןעייטש ,סעקנעלַאװ ןיא רעדָא ,סעשטינָא ןיא טלקיװעג

 ...המשנ יד ןעמערַאוװרעד וצ ידכ סעציילּפ יד ןיא טנעה עגנַאל יד

 ירפ ןופ ,ךָאװ עצנַאג א רעווש טעברַא ןעמ ,םירישע ןייז וצ ןופ טייוו ןענעז ייז

 לָאּפ ַא ןָא ,בוטש ַא ןטלַאהוצסיוא -- ןבעל םערָא ןַא ףיוא םיוק טקעלק'ס ןוא ,טכַאנ זיב

 רעטסערג רעייז .ךעלרעדניק 5--4 טימ בייוו ַא טרַאוו'ס ּוװ ,ךַאד ןקידנעניר ַא טימ ןוא

 ןגעוו ךיוא ןעמולח ייז :תבש ףיוא שיפ ןוא שיילפ ,תולח ןעגנערבוצמייהַא זיא שטנּוװ

 לָאמנייק טרעװ םולח רעד רָאנ ,בוט'-םוי ףױא רעדניק יד רַאפ םידגב ןוא ךיש עיינ
 ,..טכעלקריוורַאפ טשינ

 טמעשעג וליּפַא ןוא ,טגַאװעג טשינ ןבָאה ייז זַא ,ןדײשַאב ױזַא ןענעז תוגשה ערעייז

 טָאה הלגע-לעב רעד .טעברַא רערעווש רעייז רַאפ לָאצּפָא ןקירעהעג ַא ןעגנַאלרַאפ ,ךיז

 טגרָאזעג רע טָאה ךָאנרעד ,"קירבָא , ןייז ןעמוקַאב לָאז דרעפ ןייז זַא ,טגרָאזעג לכ-םדוק
 ,ייר ןייז ןעמוקעג זיא ףוס םוצ ןוא ,טנוזעגזיוה ןייז רַאפ

 רענייק ןוא ,וקלחב חמש ַא ןעוועג רע זיא ןבעל רעטיב ןוא רעווש ןייז ץָארט רעבָא

 :טגָאזעג ןטלָאװ ייז יו ,תולגע-ילעב יד יו קיצרַאה ױזַא טכַאלעג טשינ טָאה לטעטש ןיא

 -נַא עלַא יו רעמ דיירפ-סנבעל ןבָאה רימ רעבָא ,טלעג ןייק טשינ עקַאט ןבָאה רימ ,תמא,

 -עג ןבָאה יז ;ןדיי "עלעדייא,, ןוא ?ענייש , יד ןופ ,םיריבג יד ןופ טכַאלעג ןבָאה ייז *!ערעד

 ןבעגעגוצ ןוליּפַא ןוא ,לטעטש ןיא תיייוליכר עלַא ןגָארטעגרעדנַאנַאפ ןוא תודוס עלַא טסּוװ

 ,סעיסרעוו ענעגייא ערעייז

 בוט-םוי ןוא תבש

 םעדכָאנ .שטנעמ רערעדנַא ןַא ןרָאװעג הלגע-לעב רעד זיא בוט-םוי ברע ןוא תבשיברע
 ןוא ךָאװ עצנַאג ַא ןופ ץומש יד טוה ןייז ןופ ןבָאשעגּפָארַא ץחרמ ןיא טָאה רע יו
 ,עטָאּפַאק עקידתבש עטלַא ןייז ןָאטעגנָא רע טָאה -- דרָאב ןוא רָאה ענייז טמעקעגסיוא
 לעיצעּפס ַא טמיטשַאב ןעוועג ייז רַאפ זיא טרָאד .לוש רעסיורג רעד ןיא קעװַא ןוא
 ,םיללּפתמ ערעדנַא יד קידנרעטש טשינ ,ןדער ןוא ןענוװַאד טנעקעג ןבָאה יז ּוװ ,לקניוו
 רָאנ ,ןײלַא רע טשינ זַא טסױװעג טָאה רע לייוו ,רעלּפָאד ַא ןעוועג זיא תבשיגנוע ןייז
 .ךָאװ רעטייווצ רעד ףיוא תוחוכ עשירפ ןָא טמענ ןוא טור דרעפ ןייז ךיוא

 םוהת ןייז ןוא הלגע-לעב רעדעי

 זיּפש טימ לטעטש עצנַאג סָאד טגרָאזַאב ןבָאה רענעגעװ-טסַאל יד ןופ תולגע-ילעב יד
 .ןַאב רעד וצ רעלכייּפש יד ןופ האובת טימ רענעגעוו עלופ טריפעג ןבָאה ייז .םידגב ןוא
 50 ןופ ןרָאק רעדָא ץייוו לקעז ַא .ןגָאװ ןייא ףיוא ןָאט ַא יו רעמ ןדָאלעגנָא ןבָאה יז



 ןריפעצ ייז ...ליּפשרעדניק ַא יו סעציילּפ ערעייז ףיוא ןוא טנעה ערעייז ןיא טילפ ָאליק

 -טרוה ערעדנַא ןופ ןוא ץרַאװש ,רעלעק ןופ ףייז ךעלטסעק ,גנירעה ךעלסעפ ,ץלַאז ,רעקוצ

 ןליפַא רעדָא ןַאגַאק ,ןַאמקילג ןופ ןלימ יד ןופ לעמ ןריפ ייז .ןטיילק יד ןיא -- ןטפעשעג

 .טָאטש רעד רעסיוא וליפַא ןוא ןטיילק ,ןעיירעקעב יד ןיא -- לעװָאק ןופ

 ןענעז סָאװ טָאטש רעד ןופ ןשינעפרעדַאב עלַא ןַאב רעד ןופ טריפעג ןבָאה ייז

 יד ןופ ןוא ןליוּפ ןיא ןרעטנעצי-ירטסודניא עסיורג יד ןיא ןקירבַאפ יד ןופ ןעמוקעג

 ,דנַא ןוא עירעטנַאלַאג ,רוטקַאפונַאמ ,ץלַאז ,רעקוצ :טעטש עטייוו עסיורג

 -ילעב עקידרעפנייא יד טרעהעג ןכָאה ,עקירעדינ א לסיבַא ,סַאלק רעלעיצעּפס ַא וצ

 ןשיווצ ;רעמערק עניילק יד וצ רעלכיײּפש-טָאטש יד ןופ תורוחס טריפעג ןבָאה סָאװ ,תולגע

 רעטרעוו ענייז טריצַאב טָאה סָאװ ,יצנעב רעטנַאמרעדרעבױא רעד ןעוועג ךיוא זיא ייז

 -ילעב יד טרעהעג ןבָאה סַאלק רערעקירדינ ַא ךָאנ וצ .םיליהת ןופ םיקוסּפ עטיירדרַאפ טימ

 .םיניינב עקידנעיוב-ךיז יד וצ לגיצ ןוא םייל ,דמַאז טריפעגוצ ןבָאה סָאװ ,תולגע

 ןאטייפ רעד
 רעד ןעמונרַאפ טָאה לטעטש ןיא ןטייקכעלגעמ-עיצַאקינומָאק יד ןיא טרָא לעיצעּפס ַא

 ןופ ןגיטשסיוא םייב דלַאב טָאה ,לטעטש ןיא ןעמוקעג זיא סָאװ טסַאג ַא .ןָאטייפ

 סענַאדָאמעשט ענייז טימ םיא ןבָאה ייז .סעקישטשָאװזיא יד ןָא ןפָארטעגנָא ךיז ןַאב רעד

 רעניוװניײא-טָאטש יד .לָאצּפָא ןקירעהעג ַא רַאפ טפרַאדַאב טָאה רע ּוװ טריפעגרעביא

 ןדייס ,לטימ-עיצַאקיצומָאק "ןשיטַארקָאטסירַא, םעד טימ ךיז טצונַאב טשינ לָאמנייק ןבָאה

 -נייא רעשטשישזַאר .ןקנַארק רעווש ַא וצ רָאטקַאד ַא ןעגנערב קילייא טזומעג טָאה ןעמ

 ןופ קחרמ ַא ,רערעדנַא רעד וצ טָאטש קע ןייא ןופ סופ-וצ ןייג טקיליװַאב ןבָאה רעניוװ

 .עקשזָארד ַא ןעמענ רעדייא ,רעטעמָאליק 2

 -נָאהעגנָא ןוא ,ןטילש ַא ףיוא עקשזָארד יד ןטיבעג סעשזַאקשזָארד יד ןבָאה רעטניוו

 .ןעמוק ןייז ןעוועג רשבמ טָאה סָאװ ,לקעלג ַא זדלַאה סדרעפ ןפיוא ןעג

 :תומוקמ "עטייוו, יד ןיא ןרישזַאסַאּפ טריפעג ןבָאה סָאװ ,סעקשזָארד ךיוא ןעוועג

 ןרישזַאסַאּפ טריפעג ןבָאה ,בײל-םהרבַא ןוא ?ערדעטַאק, ךורב-הילדג ,תולגע-ילעב ייווצ

 ,העש ייווצ רעביא טרעיודעג טָאה געוו רעד .ןָאזרעּפ ַא עטָאלז ןייא רַאפ קצול ןייק

 -אפָאק זיב ,רעטעמָאליק ףניפ עטשרע יד .יינש ןיא ןייוונטייצ ןוא ןגער ןיא זייוונטייצ

 ןעועג זיא געו רעד :"רבקה טוביח, ןעגנַאגעגכרוד ןרישזַאסַאּפ יד ןענעז ,עקווישט

 ןשטנעמ יד ןופ טלקָאשעגסױרַא ןבָאה סָאװ ,רענייטש עקידכעלייק עסיורג טימ טריקורב

 ךעלדנייטש טימ טרעטסַאלפעג ןעוועג ןיוש געוו רעד זיא עקווישטַאּפָאק ךָאנ .סעכעבעביד

 ןענעז סָאװ ןעגנולסיירט עכעלקערש יד ךָאנ ךיז וצ ןעמוקעג ןענעז ןרישזַאסַאּפ יד ןוא

 .ייז רעביא רעבירַא

 .לעוװָאק ןייק ןרישזַאסַאּפ טריפעג טָאה ,רעפמעק לכימ ,הלגע-לעב רעדנַא ןַא

 ןעגנירדניירַא טגַאװעג טשינ טָאה רענייק ןוא ?עיניל, ןייז טַאהעג טָאה הלגע-לעב רעדעי

 קיריצ ןוא קצול ןייק ןרישזַאסַאּפ טריפעג טָאה טייצ עגנַאל ַא .םוחת סנרעדנַא ןיא

 ,"עטערַאק ,, עטנַאקַאב-טוג יד

 / - סובאטא ועד

 טריפעג טָאה סָאװ ,סובָאטָא ןַא ןענישרעד זיא המחלמ רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד

 שטישטַאנ םייח ,ןַאמשיפ לדנעמ וצ טרעהעג טָאה עיניל עיינ יד .קצול ןייק ןרישזַאסַאּפ

 רעבָא .רישזַאסַאּפ ַא סעטָאלז ייווצ ןעוועג זיא לָאצּפָא רעד .ןַאמרעיײנ רעדירב יד וצ ןוא

 לוטיב טימ ןגױצַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרישזַאסַאּפ טריפעג רעטייוו ןבָאה תולגע-ילעב יד

 ...ןגָאװ ןוא דרעפ ןטימ רעסעב ךיז טליפעג ןוא ןעלטימיעיצַאקינומָאק ענרעדָאמ יד וצ

 טכאל טאטש יד

 יד :רערעװש ַא לעיצעּפס ןעוועג ןבעל סהלגעי'לעב םעד זיא טסברַאה ןוא גנילירפ

 .סעטָאלב עפיט ןיא עטכידעג טימ טקעדַאב ןעוועג ןענעז ךעלסעג עקיטייז יד ןוא ןגעוו

 ןעגנוווצעג ןעוועג זיא הלגעילעב רעד ןוא עטָאלב ןיא ןעקנוזרַאפ ןגָאװ רעד זיא לָאמטּפָא

 ,דרעפ סָאד ןסיימש קיטייצכיילג ןוא סעציײלּפ עטנוזעג ענייז טימ ןגָאװ םעד ןבייהפיוא

 .עטָאלב רעד ןופ ןגָאװ םעד ןּפעלשסױרַא ןוא גנוגנערטשנָא ןַא ןכַאמ לָאז רע

 דרָאבמילק עטיא ןוא המלש 'ו

 דראבמילק המלש 'ר
 טנַאקַאב ןעוועג זיא דרָאבמילק המלש 'ר

 רע .די רעשיתב-לעב רענעעזעגנַא ןַא סלַא

 --- ,'סעדַאבַא, ןופ לקירבַאפ ַא טַאהעג טָאה

 .סנגָאװ יד ןופ רעדער יד ןופ ןפייר ענעצלָאה

 טָאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא רע

 סעלַאװַָאק יד וצ "סעדָאבָא, טלעטשעגוצ

 יד טדימשעגסיוא ןבָאה סָאװ ,גרַאב ןפיוא

 סנגעוו יד טקיטרַאפעגסיוא ןוא ןפייר ענרעזייא

 ךיוא טָאה רע ; םירעױּפ רעטנזיוט רַאפ

 "סעדָאבָא; טימ סענַאגַאו טקישעגסױרַא

 .טעטש ערעדנַא ןיא

 ףיוא טריזַאב ןעוועג יא לקירבַאפ סָאד

 רעד רעטנוא ןעוועג זיא'ס .טעברַא-טנַאה

 עניילק סָאד .לכייט ןפיוא ,עלוש-י'תוברת;;

 סדרַאבמילק,, ןפורעג עקַאט ןעמ טָאה לסעג

 ."ּכסעג

 ןעוועג ןענעס ,עבול ןוא יסייּפ ,ְןיִז ענייז

 םעניא ןטסיטרַא ערעלוּפָאּפ ןוא עטבַאגַאב

 יד טעמדיוועג ןבָאה ייז .רעטַאעט ןשידיי

 ןשטנעמ עמערָא רַאֿפ ןליּפש רעיײיז ןופ תוסנכה

 .סעלוש יד רַאפ ןוא

 א ןעוועג זיא רעטומ יד א טימ תקדצ

 רַאֿפ טרָאו טוג ַא טימ ןוא םינּפ ךעליירפ

 | .םענייא ןדעי

 טימ לופ קידנעטש ןעוועג סא המלש יד

 ביל טָאה סָאװ ,שטנעמ-סקלַאפ א .רָאמוה

 ןדעי טימ סעומש ַא ןּפַאכ טַאהעג ביל

 .םענייא

 ַא טַאהעג טָאה רע זַא ,קנעדעג ךיא

 טגעלפ רע ."קירט,; ןלעניגירַא ,ןלעיצעּפס

 ךעלּפענק ענעדישרַאפ ענעשעק ןיא ןטלַאה

 לקער ןײד יב ןעזעג טָאה רע ןעוו ןוא

 ןגיוצעגסױרַא דלַאב רע טָאה ,ךעלּפענק יד

 "עקטוש; א ףיוא ןוא לּפענק ךעלנע ןַא

 ,ןזיוועג ריד ןוא לקער ןייד ןופ ןָאטעג ּפיצ ַא

 ַַא ןסירעגסיױורַא טשרמולכ טָאה רע זַא

 קנילפ יװ ,וד טסרעדנּוװַאב ךָאנרעד ...לּפענק

 ןעמוק ןענַאוו ןופ ןוא טכַאמעג סע טָאה רע

 ..ךעלּפענק עבלעז יד ייווצ סע

 ןטלַא ןייז ןריפ געלפ רע יו קנעדעג ךיא

 זַא .ןןײרַא אחרמ ןיא קיטיירפ ןדעי רעטַאֿפ

 סָאװ ,המלש , :טגערפעג םיא בָאה ךיא

 רימ רע טָאה '"נרעטַאּפ ןטימ ךיז וטסריפ

 : טרעפטנעעג
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 עילימַאּפ ןוא דרָאבמילק יסייּפ

 ליּפשייב ַא ןייז וצ ידכ ,ךיא וט סָאד,

 כײקמ ךיוא ןלָאז יז ,רעדניק עניימ רַאֿפ

 ."םאו בא דוביכ ןייֵז

 "עג ןבעל יא החּפשמ רעסיורג רעד ןופ

 -טנַא טא רעכלעוו ,השמ ןוז ןייַז ןבילב

 רעד ךָאנ ךדלַאב ןוא דנַאלסור ןייק ןפַאל

 | .לארשי ןייק ןעמוקעג המחלמ

 טחוש (היבוט) לווייט

 .דראבמילק (הינומ) ןימינב
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 סהלגע-לעב לכימ ןופ ןעיירשעג טרעהעג ךיז ןבָאה טכַאנירדס רעד ןיא לָאמנײא 6

 טבייה לכימ יו ןעעזעג יז ןבָאה רעטסנעפ םוצ ןפָאלעגוצ ןענעז םינכש יד ןעוו .זיוה

 :לוק ןצנַאג ןפיוא טיירש ןוא רעביא םיא טרעק ,ןעלסקַא ענייז טימ שיטי"רדס, םעד ףייא

 ,טייקדימ סיורג ןופ ,ןפָאלשעגנייא לכימ 'ר זיא ,ןזיוועגסױרַא ךיז טָאה'ס יוװ "...ויוו ...ליוו,

 עטָאלב עפיט ַא ןיא ןיײרַא זיא ןגָאװ רעד זַא ,טמולחעג טָאה ןוא ,תוסוכ עברַא יד ךָאנ

 ,עטָאלב רעד ןֹופ ןגָאװ םעד ןבײהסױרַא טוװּורּפעג רע טָאה סָאד .סױרַא טשינ ןעק ןוא

 טײרּפשעצ לענש ךיז טָאה דָאזיּפע רעד ...שיט-"רדס, רעד ןעוועג רָאג סע זיא טציא רענַא

 ,שינעעשעג רעד ןיפ טכַאלעג קיצרַאה טָאה סָאװ ,לטעטש ןצנַאג ןיא

 "עקיָארט, ַא טַאהעג טָאה רע :הלגעילעב "רעכייר, ַא ןעוועג זיא רעווארג קילעז 6

 ַא ןיא טניווװעג ןוא עטלעטשעגנָא טקיטפעשַאב ,(דרעפ יירד ןיא טנַאּפשעג ןגָאװ ַא)

 טָאה געט עצנַאג ןַאב רעד ןיפ ןטרָאּפסנַארט ערעװש טריפעג טָאה רע .זיוה סיורג

 .עּפמַאר-ןַאב רעד ףיוא טכַארברַאפ רע

 לָאמניײא :דָאזיּפע ןדנעגלָאפ םעד טלייצרעד רימ טָאה קרָאי-וינ ןופ ןעזָאר ךורב

 ליּפש רעזדנוא טקידנערַאפ ןבָאה ,ןטסילָאבטופ-יבכמ ,רימ ןעוו ,טכַאנרַאפ רעמוז ַא ןיא

 טייטש הלגע-לעב קילעז ךיא עז ,םידגב ערעזדנוא ןטייב עּפמַאר רעד וצ ןעגנַאגעג ןוא

 טיצ ןוא טנַאה יד ןירַא טקעטש רע .לוויטש ןטכער םעד ּפָארַא טיצ ןוא סופ ןייא ףיוא

 :ךיז טליש רע ןוא ,ָאליק ןבלַאה ַא ןופ טכיוועג א סױרַא טרָאד ןיפ

 יג ..עטַאיּפ רעד ןיא ךימ טלציק סעּפע יװ ,ךיא ליפ גָאט ןצנַאג ַא ;ערעילָאכ ַא,

 סע טָאה רעװ ..טרַאשעגנײרַא טרָאד ךיז טָאה ָאליק רעבלַאה רעווישרַאּפ ַא זַא ,סייוו

 ".,גָאט ןטימ ןיא ןטייקשירַאנ עכלעזַא טימ ןבעגוצּפָא ךיז טייצ

 עדער-עדנַאגַאּפָארּפ ַא ןטלַאהעג יקסניטישז ר"ד לָאמַא טָאה ןלַאװ:םייס יד תעב 6

 רימ ןבָאה ףוסילכ-ףוס, זַא ,טגָאזעג טָאה רע ."רעלעק, םעד ןגעקטנַא ןָאקלַאב ַא ןופ

 לשנַא ןופ ףורסיוא ןַא טרעהעג גנילצולּפ ךיז טָאה ."ןלױּפ רַאפ טולב ןסָאגרַאפ ןקַאילַאּפ

 ...(} ךיוא רימ .ה .ד) *! שזעט ימ, :ןומה םעד ןשיווצ ןעוועג זיא סָאװ ,הלגע-לעב קינטוק

 לייטנטסיימ רעבָא :ןעמענוצ רעדָא ,ןעמענ ערעייז ייב ןפורעג ןעמ טָאה תולגעיילעב יד

 םעד טימ ןפורעג ייז ןבָאה םייוג יד וליפַא ."הלגע-לעב, :טושּפ ןפורעג ייז ןעמ טָאה

 ..?עלָאגַאלַאב , ןעמָאנ

 עצלָאטש ןוא עטושּכ ,עקרַאטש ,עטניזעג :ןעוועג ,תולגע"ילעב יד ,ייז ןענעז ױזַא

 ..ןושל-הנעמ ןכייר ַא ןוא עציײלּפ עטיירב ,טנַאה עטסעפ ַא טימ ,ןדיי



 ןייטשדנאמאיד לאומש

 קראידוינ ,ןזור ךורב

 .ײטשדנַאמאיד לאומש זיא רע טסּוװעג ןבָאה עלַא ,גנוי ןוא טלַא ,סיורג ןוא ןיילק

 זַא קידנסיוו וליפא ,ןדיי רעשטשישזָאר טייהרעמ עסיורג ַא זַא ,תמא ךיוא רעבָא זיא'ס

 ןעו טסּוװעג טינ לָאמנייק טָאה ,רעשטשישזָאר רענעריובעג ןייק ןעוועג טינ זיא רע

 .שטשישזָאר ןייק ןעמוקעג ןײטשדנַאמַאיד לאומש זיא סָאװכָאנ ןוא ןענַאװ ןופ

 ןגַארּפ יד ףיוא ןרעפטנע ןעק סָאװ ,םידימלת עטסטלע ענייז ןופ רענייא סלַא

 לטיּפַאק טסּוװַאבמוא ןַא ןקעדפיוא ןוא ןָאט ֹוצ ױזַא טכילפ עשילַארָאמ ַא ךיא ליפ

 .ןבעל ןייז ןופ

 קסניפ ןוֿפ עזאלמייה
 רעטי'17 רענעפורעגױזַא רעד ,גוצ רעזדנוא טָאה ,1916 ץרעמ ןיא ,ןגרָאמירפ ןבירט ַא ןיא

 -סערגנָאק ןיא לטעטש ַא ןיא טלעטשענּפָא ךיז ,קסניּפ ןופ עזָאלמייה 900 טימ ,ןָאלַאשע

 זדנוא ןבָאה ןטַאדלָאס עשטייד .וערַאנ ךייט םייב עקנעלָארטסָא ןעמָאנ ןטימ ןליױּפ

 .טצעזַאב טרָאד זדנוא ןבָאה ןוא סעמרַאזַאק עשיסור עטלַא יד וצ ןבירטעג סופוצ

 ןבָאה ןליו רימ ביוא זַא ןעוועג עידומ זדנוא ןעמ טָאה רעטעּפש געט עכעלטע

 ךיז טרָאד ןוא עקנעלָארטסָא ןיק רעטעמָאליק 2 ןייג רימ ןזומ ,חספ ףיוא תוצמ

 .טעטימָאקיספליה ןשידיי םייב ןרירטסיגער

 רַאטערקעס ןטימ טעדנײרּפַאב ךיז ה"ע רעטָאפ ןיימ טָאה ךיז ןרירטסיגער םייב

 ןוא סעמרַאזַאק יד ןיא טכוזַאב זדנוא רע טָאה דלַאב ןוא טעטימָאק-ספליה םעד ןופ

 ןעמָאנ סטניירפ םעיײנ םעד .לטעטש ןיא גנוניֹוװ עטַאוװירּפ רעזדנוא ןיא רעטעּפש

 ןופ רעטעמָאליק 25 ,עשזמָאל ןופ רע טָאה טמַאטשעג .ןײטשדנַאמַאיד לאומש : ןעוועג זיא

 -עירעטָאל ַא ,ןײטשדנַאמַאיד רעזײל 'ר ןופ ןוז רעד ןעוועג זיא רע .עקנעלָארטסָא

 ,רָאטקעלָאק

 א

 .מ ,קושילאֿפ ,רעניטקיט .ו ,שטישטאנ .צ :דליב ןיא .שיליופ ןוֿפ סרוק סנײטשדנַאמַאיד

 .ןייטשניבור .מ ןוא קילאוו .ש ,רומראמ .א ,גרעבדלָאג .ס ,טַאלבצראווש

 ןייטשדנאמאיד לאומש

 ןיק ןעמוקעגנָא יא ןייטשדנאמאיד לאומש

 רעד ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא שטשישזַאר

 רּפָאּפ ןרָאװעג ךיג זיא ןוא טכַאמ רעשילופ

 רעד ןופ רערעל רעטנכייצעגסיוא סלַא רעל

 טַאוװירּפ טנרעלעג טָאה רע .ךַארּפש רעשיליופ

 עשיליופ יד םידימלת סעּפורג עניילק טימ

 טשינ זיא עכלעוו ,רוטַארעטיל ןוא קיטַאמַארג

 .לטעטש ןיא ללכב טנַאקַאב ןעוועג

 רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןרעג זיא רע

 קנַאדַא ןוא טּפַאשלעזעג רעשיטסינויצ-שידיי

 עכעלטנורג ןוא ןטייקיאעפ עשירָאטַארַא ענייז

 טַָאה ,ךַארֿפש רעשיליוּפ רעד ןופ שינעטנעק

 ייב עיציזַאּפ עטוג ַא ןברַאװרעד ךיג ךיז רע

 גנוריגער רעשיליוּפ רעד ןופ רעיײטשרַאפ יד

 ןקידובכב ַא ןעזעג סיא ןיא ןבָאה ןדיי יד ןוא

 .הליהק רעשידיי רעד ןופ טנַאטנעזערּפער

 :ךנאמַאיד ױזַא יו ,רימ ךיז טנַאמרעד'ס

 ןסיורג ַא רַאפ עדער ַא ןטלַאהעג טָאה ןייטש

 םעד בוטדסוי ןלַאנָאיצַאנ ןשיליוּפ ןיא סלוע

 ןעמוקעג ןענעז ןדיי-טשינ ןוא ןדיי .יַאמ ןט3

 .רעפרעד ןוא ךעלטעטש ןופ ,סנטייוורעדנופ

 -יופ רעכייר ,רענייש ַא ןיא ןטלַאהעג ,עדער ןייז

 -ַָאלק ןוא רעקרַאטש ןייז טימ ךַארּפש רעשיל

 -ערעטניא ןוא רענעש ןעוועג זיא סיטש רער

 עלעיציפָא יד ןוֿפ סעדער עלַא ןוֿפ רעטנַאס

 .גנוריגער רעשיליופ רעד ןופ רעייטשרַאפ

 עכלעוו ,רעוט עכעלטפַאשלעזעג עשידיי יד

 -עג ךיז ןבָאה ,שיליופ טנעקעג טשינ ןבָאה

 א ךיי טניפעג לטעטש ןיא סָאו טיירפ

 דובכ טימ טריטנעזערּפער רעכלעוו שטנעמ

 -רעד טימ טגעלפ רע .סערעטניא ןשידיי סעד

 יז ברע סעדער טימ ןטערטסױרַא גלָאֿפ

 ןיא טַאר-:טָאטש סםוצ ןוא סייס סםוצ ןלַאװ

 םיא ןבָאה עכלעוו ,ןטסינויצ יד ןופ ןעמַאנ

 -וו סלַא ןבילקעגסיוא ןוא ןעוועג ברקמ

 .טַאר-טַאטש ןופ רעציזרַאפ-עצ

 סעיסימַאק ןיא קיטעט ןעוועג ךיוא זיא רע

 -סינַאיטװער רעד ןיא ןוא סימותי-תיב ןופ

 ןרָאװעג טמיטשַאב רע יא .גנוגעווַאב רעשיט

 ."לייחה-תירב,, ןופ טנַאדנעמַאק סלַא

 -ַאר ןייק ןטעיװַָאס יד ןײרַא ןענעס'ס ןעוו

 רע (יא ,1939 רעבמעטּפעס ןיא ,שטשישז

 ,קלַאק ןייק ןפױלטנַא וצ ןעגנּוווצעג ןעוועג

 טכַארטַאב םיא ןבָאה ןטסינומַאק יד לײװ

 ןיא .רענגעק ןשיטילַאּפ ןכעלרעפעג ַא סלַא

 .טעגרהרעד ןשטייד יד םיא ןבָאה קלָאק

 .ש ,א
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 ,(ליזארב) קינרוקש השמ :םיובה השש

 קילאוי ,(הדנק) ךמלמ םניב ,גרבדלוג היננח

 .רלג ןמלז ,(לאושי) רלג ךלמ ,(לאושי) ןצק

 -תיוב ןופ דקפמ -- ןייטשדנאמאיז לאומש

 ;(סטכער ןופ רעטייווצ) ,שטשישזַאו ןיא לייחה

 לייהה-תירב ןופ דקֿפמ) ןעזָאר ךורב םיא ןבענ

 רעשיליפ) יקסבוקייז ןאמור ,(ןילָאו ןיא

 .םיובלקעד עשַאי ןוא (רעטסיימרעגריב

 דרָאבמילק הבול -- ייר רעטייווצ רעד ןיא

 .ןיבר השמ ןוא
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 סלַא ױעטָאפ ןיימ טרישזַאגנַא ןליוּפ ןיא טכַאמ עשטייד יד טָאה 1917 גנילירפ ןיא

 יד .ץעלדעש ייב ּווָאקול ןייק טקישעגרעביא םיא ןֹוא רעקידנעטשרַאפכַאזידלַאװ ַא

 ,ץנעדנָאּפסערָאק ךרוד ןטלַאהעגנָא ךיז טָאה ןײטשדנַאמַאיד לאומש טימ טפַאשטניירפ

 םיא טֿפלעה רעטאפ ןיימ

 טזעלעגפיוא טָאה'מ לייוו ,ןטסָאּפ ןייז ןריולרַאפ ןײטשדנַאמַאיד טָאה 1917 רעמוז ןטימ ןיא

 טגערפעגנָא ךיז ןוא רעטָאּפ ןיימ וצ ןבירשעג דלַאב טָאה רע .טעטימָאקיספליה םעד
 ,ויָאקול ןייק זדנוא וצ ןעמוק ןסייהעג םיא טָאה רעטָאפ ןיימ .םיא ייב טעברַא ןגעוו

 ,ןטסיטרַא) עזָאלמיײה עשידיי ןרישזַאגנַא ֹוצ ןסָאלשטנַא ךיז רעטָאפ ןיימ טָאה ָאד
 .רעטעברַאידלַאװ ןוא רעעזפיוא סלַא ,(.ַא .א רערעל ,רענשזריק ,רעכַאמרעגייז

 ןייז ןיא .זדנוא ייב רע טָאה טניוװועג .רעעזפיוא ןַא ןרָאװעג זיא ןײטשדנַאמַאיד

 זיא רע .טַאוירּפ טנרעלעג ה"ע יכדרמ רעדורב ןיימ ןוא ךימ רע טָאה טייצ רעיירפ

 ,רערעל ןיימ ןוא דניירפ-זיוה רעזדנוא ןרָאװעג םורַאױזַא

 ׁשטשישזאר ןייק ןעמוק רימ

 ךיז ןבױהעגנָא ןבָאה ןשטייד יד ןוא קידנעטשטסבלעז ןרָאװעג ןלױּפ זיא 1918 ןיא

 ךיוא ןסָאלשַאב רעבירעד טָאה רעטָאפ ןיימ .דנַאלשטייד ןייק ןלױּפ ןופ ןעיצקירוצ
 ,ןלױּפ ןזָאלרַאפ וצ

 ןיא ןעועג זיא סָאװ ,ץענערג רעשיניַארקוא-שטייד רעד וצ קעװַא ןענעז רימ

 סָאװ ,עניַארקוא ןיא שטשישזָאר ןייק ןרָאפעגרעבירַא רימ ןענעז טרָאד ןופ .,בָאלָאה

 ןבָאה רימ .יקצַאּפָארָאקס ןַאמטעה םענופ טפַאשרעה רעד רעטנוא ןעוועג טסלָאמַאד זיא
 .החּפשמ סרעטומ ןיימ טמַאטש'ס ןענַאװ ןופ ,שטשישזָאר ןיא טצעזַאב ךיז

 ,עשזמָאל ןייק םייהַא ןרָאפעגקירוצ טייצ רעבלעז רעד ןיא זיא ןיײטשדנַאמאיד לאומש

 ןעיוב וצ ןבױהעגנַא ןוא טַאהעג הנותח רע טָאה ,עשזמָאל ןייק ןעמוקנָא ןייז ךָאנ דלַאב

 ,לאונמע ,ןוז ַא ןריובעג טָאה יורפ ןייז .עילימַאפ ןייז ןוא ךיז רַאפ םייה ַא

 עידעגארט-החפשמ א

 טָאה ןײטשדנַאמַאיד .עניַארקוא ןוא ןליוּפ ןשיוצ המחלמ יד ןכָארבעגסױא זיא ןשיווצניא

 ןרעטנוא טפמעקעג טָאה ןוא ןענָאיגעל עשילױוּפ יד וצ קיליוויירפ ןדלָאמעג דלַאב ךיז

 ןײטשדנַאמַאיד ןוא טקידנעעג המחלמ יד ךיז טָאה 1921 בױהנָא ןיא .יקסדוסליּפ לַאשרַאמ
 .ןרָאװעג טריזיליבָאמעד זיא

 ןרעדנַא ןַא ןפָארטעג זיוה ןייז ןיא טָאה רע ןעוו ,ןרָאװעג רע זיא טניוטשרע יו

 ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס .טַאהעג הנותח טייצ ןשיווצניא טָאה יורפ ןייז ןעמעוו טימ ,ןַאמ



א
 

=
+
 

)
א
 

6
 

צ
י
א
 

5 2
8
2
9
 

8 + 22
9
8
 

2 88 
8
2
0
 

9 9 22 
2
 
י
ע
 

י
ע
 

2
 
1
 
-
2
 
י
ע
 

 עיר

 ּוכ

ר
 

=
 

?
 

+
!
 

א
"
 

ב
+
 

1!} 

=
 

=
 

ת
ם
 

=
 

+
 

2
 

א

 

2
 

=
 

8 

 ,ג

4 

2
 

+
,
 

8 

1
 

4 

2
2
 

242 

 א

= 

 וה

= 

 ה

22 

2 

/
ה
 

2
 

ב
ן
 

2 

מ
י
ה
 

=
 

א
 

 ת

= 

 ת

+ 

8 

8 

 מת

4 

 ת

5
 

2

 

 ם*

= 

= 

2 

= 

2 

י
ש
 

8
8
 

4 

-. 

' 

, 

8
 

2 
 א
2 
28 

2
 

 ת

2 
7 
8
-
 

 ה

+ 

 ת

7 

8
 

 ת

8 

8 
8, 

 ת

2
 

ר
 

ה
+
 

* 

;
 

 גנב

1)} 

ר
+
'
 

=
י
ש
 

8
 

= 

 א,-

 ת=

=
 

-
=
 

ת
.
 

 71{4 

+
 

 ך{-

 +ב3

+
 

4

 

+ 

2 

: 

0 

-
}
.
 

?
 
6
5
 

583 

7
 
2

 

ם
 

ס
 

=
 

+
 

8
 

ת
א
 

ת
 

2 

}
 

=
 

א
 

ה
 

2
 

9
 

=
 

.
 

ש
י
פ
ם
 

"
 

=
 

8
 

י
ד
ע
,
 

5
 

=
 

= 

: 

= 

 זו:

5
 

 ה

7
 

י
א
 

8
2
7
 

8
7
2
7
 

2
 

. 

8
 

2
 

7 

 ת

- 

8 

ה
ע
 

8
2
 

2 

6
 

ת
ע
 

= 

כ
 

 !ת

}
 

 הר

+ 

2 

 סה

2 

-
2
 

0
;
 

? 

2
5
 

=
 

)
 

א
ד
 

2 

? 

ת
 

=
 

2 

2
2
 

2
8
 

1
2
1
 

4
2
 

=

 

ת
ע
 

-
?
 

1
8
 

*
 

-
ת
 

-
ת
 

2
2
 

1
8
 

/
3
;
 

:
 

=
 

 בי

 ? 
 + 

=
;
 

 ם
=
 

= 
2 

= 
8
 

6 
7 

= 
2 

8 
- 

 ם
 ה

= 
8
4
 

6
 

,
א
 

6 
9 

2
7
 

9
8
 

0 

יר
 ע

3
 

-
}
 

?
 

4
 

=
 

8
 

2
 

2
 
|
,
 
=
 

8
 

2
 

7
 

- 

5
 

2 

2
4
 

4 

=
 

ם
 

=
 

8
 

2
 

2
 

= 

ר
ז
 

טא
 {
 

?
+
 
2
 

ב
}
 

 

+
 

7
 

4
7
 

8
}
,
 
2
+
 

4 
4
4
0
 

2 

3 
 ס
= 
= 
 װ
8 
=
 -
 2
 5
 8
 8

 

ת
ש 
ם
 

ר

פ

 

5 

=
 

א
 

2
 

6
 

2
 

5
 

-
 

8 

ה
 
ה
ת
 
=
 

ת
 

=
 

=
 

2
 

=
+
 
}
 

6
 

9
 

-
;
 

-
א
 

.
2
 

7
"
 

{ה
 
ת
.
 

+
/
 

8
 
2
 

2

 

2 

.|
 
- 
2
5
 

2 
 ה

9
 
ה
ת
 
=
 

2

 

8 
=
+
 
= 
ע
ר
 
= 

2 

4
 2
 

8 
2 

= 

 יג

3 

;ב
 

2 

17
 

8
 
בם
 
? 
|
'
 
ם
ת
 

6
 

2
 =

 

:'
 

ךה
 
28
 
);
 

: 

8 

= 
הם
 

= 
תפ
 
- 
2
 
8 

20 

8 
 ת
8 
} 

0 
=
 
} 

? 
 ת
- 
8 
8 

י
א
 

א
ט
 

א
 

2 

5
 

2 

7 
8 
2
 

8
 
,
 
ע
ר
ע
 
2
7
8
 

0 

? 
= 

2
2
8
 
8 
,
 
2 

8 
8 
 ת
= 
2 

יי
ש 
א
 

5 
= 
8 
5 
8 
8 

4
 

2 

-
ת
?
 

1
 

9
4
 
8
-
ת
 

}
4
 

+
 

}
4
 

3
 

2 

2
)
 

4
 

 ת

3
2
 

ג
;
 

= 

(;
 

= 

;ב
 

22
 

ה-
 ת

2 

2 
= 
לא
 
יה
 

"=
 

 ס
י'
 
. 

וי
 

(
;
 

=
+
 
8
 

ת
 

=
 

ב
+
 
+
 

ת
 

?
3
 
8
 

ה
:
 

4
 

1
2
 

=
 

2
 

4
 

2
 

א

 

ד
+
 
3
?
 2
2 
2
2
 

ר
 

א;
 

= 
{ס
 
 

ג
;
 

?
4
 

2
 

8
 
= 
=
 

2 

2
 

 ה
ה
 

2
 
 ה
8
 
- 
2 

2 

 ת
ן
 
6 
= 

י
ה
 
2 

= 
22
 

2 

= 

=
 

(
+
 
=
+
 
=
 

1
 

5
 

ךת
 
2 

= 
נ
ג
 

+
+
 
1{
ו 
;
 

8 

ה
ו
 
3
 

4
 

'
 

2
 

18 

5 
.ס
. 
-
 8
 

= 

=
 

י
י
 
ט

ס

 

"
ם
ס
 

2 

: 

ת
 

= 
2
 

8
 
{ 
= 
=
 
- 

4 

? 
=
 
22
8 
2
 
2
0
 

8 
=
 
= 

{ 
8 
= 
2 

5 

+
י
 

=
 

3
8
 

= 

4
 

5
6
 

ע
 

2
 

7
 

=+
 

ג
ע
 
7
,
 

ב
ר
 

*
 

1
 

2
5
 

1
 

2
 

ה
ז
 

?
{
 
-
ת
 
4
1
 
1
0
 

)
}
 

5
 

*
ך
 
8
 

ה
;
 

ה
ו
 
* 

ש
ב
 

ה
}
 

1
,
 

3
2
 
-
ת
 

 
?
-

 

8 
, 

2
 
2
 

 ם

0 

2
8
 
8 

 ר

י
ז
 2
6
 

י
י
 
א
 

:
 

,ב
 ו

א
 

6 

=
 

0
צ 
 

1
8
 

י
ז
 

)
2
 

2
 

3
2
 

(
}
 

ד
ע
 

י
ע
 

א
פ
 
2
2
6
 

8
 

|
|
 

}
 

י
י
 

ה
ץ
 

5
 

=
 

ש
 

8 

2
6
 

י
ד
ע
 

5 

4 
2 
2 
 ם
 ה

?8
 

 פ
= 
7
 
2 

 א
ר
 

2 
25
 

8 

2
 

**
 

ר
 

*
}
 
+
+
 

 ת

=
+
 

ב
ג
 
3
;
 

3
ן
 

= 

? 

5
2
 

2 

=
 

=
 

ת
 

8
 

7
ץ
ן
 
ב
ן
 
7
+
 
=
ת
 

}
 

--
4 

=
.
 
8
 ,
 

5
 

ג
ע
 

-
+
 

2 

5 

8 

/8
78
88
 

+ 
2
8
9
2
 

ר
פ
 

8 
8 
= 

=
 

2 

2
 

=
 

2
 

?
 
-
;
 

ב
1
 
12
 

=
+
 
ם
 

+
!
 

א
 

=
י
 
ר
ן
 

5
 

יי
 

5
1
 

ב
;
 

2 

6*
 
} 

2 

ּב
 

 ת

5
 

? 
2 

= 
- 

0 

וב
ּ 

=
ת
 

 
ב
ן
 

8 

1
2
0
1
 

ר
 

4
 

 ת
-
ת
 

= 

}
 

ל
 

 
ר
י
ת
 

2
2
 

4
 

ֵא
 ל

 ת

54
2 

- 

4 

= 

ל
ק
 

 ת

2
{
 
=
 

=
 

4
 

2 

1
7
 

-
ן
 
=
+
 
)
 

)
4
 
6
 

ו
צ
 

1
2
 

2
2
 

1
 

5
 

ש
ף
 

 
1 

ב
?
 

י
ל
 

ק
ץ
 

2 2
 
5
 
5
 
4
 
ו
י
 

א
 
'
 
ד '
ע
 

ב
+
 

6
 
8
 
)
,
 

: 

:
'
 

=
 

יי
 |
 

2
 

5
4
 

2
 

=
 

2
 

{כ
 
 
?
 

ב
;
 

:
'
 

-
ע
 
2
4
 
6 

-
ן
 
2
 

/
 

3
 

' 
{
;
 

:5
2 

?ת
 
= 
5 
. 

וש
 

46 

{
}
 
י
"
ע
 

2 
= 

6{
 
=+
 =
 
='
 

, 

22
 

9 

; 

 ת

+ 

26
 

* 
, 
2
 

8 
2 
ג3
; 

 ר
26
 

2 

י
ד
ע
 

5
2
 

+
;
 

2
}
 

: 

: 

2
4
 

ת
ע
 

6 

א
י
 

ב
;
 

-
-
4
 

-
+
 
2
5
 

ב
;
 

3
 

ב
;
 

=
 

+
ן
 

 

=
 

1
}
 
-
ז
 

5
 

32
 
} 

}
 

3 

2 

32
 

2 
22
 

ן
ת
 

= 

ּ 

54
 
תה
 א
'
;
 
ו
ז
 
ת
ג
 

ב =
:
 
2
 
;
 
א =
י
 
2
2
 

1 

: 

: 

ב
י
 

ו
א
 

2
8
 

: 

ב
נ
 

}
4
 

1
 

+
 

ב
נ
ג
 

ר
 

ו
+
 

2 

1
 

ב
}
 

ת
ע
 

י
ב
 

א
י
 

ה
ו
 

א
 

=
 

ג
נ
 

1
2
 

=
 

י
י
 

2
1
7
 

י
י
 

י

י

 

ב
:
 

1
 

ב
;
 

 א
|
 

=
 

2
 

 ת
/
ת
 

ה
ת
 

ת
 
ה
ו
 

ּש
 

2
 
2

 

=
 

ת
-
 
}1
ב 
א
 
= 

2 

וה
 

נב
 

"
3
 
*
+
 
}
 

8
 

= 

ר
 

 ת
22
 

=
 

2
 

ת
 

2 

ג
2
?
 
}
.
 

2
2
 

1
2
 

5
6
 
4
 
0
ת
 

ת
?
 
ב
ג
 
2
2
 

?
 

1 

}
 

4
 

107 

א
ל
 

א
 

א

 

א

 

6
 

א

י

 

ט

ע

 

י
ט
 

:: 
 א

 לי

7 

 א א א ::

פ
 
ת
ַ
ּ
ּ
 

2 
2 4 

8 
= + 

 ת
2
 

4
 
ה
2
 

 ם
2
 

8

 

ח
 
ת
ָ
 

ּה
 9
ת 2 

 

=
+
 
9
 

ָפ
י 
 פ

2 

 .רעֿפיש ר"ד טַאטופעד-םייס

8 

 -- טסַאג ר
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 עסאק םידסח:-תולימג יד

 (סאק) ןרוק ךורב

 ןייראפ רעקרעווטנאה רעד
 רעד ןבענ ןענופעג ךיז טָאה ןײרַאֿפ רעזדנוא

 ןיירַאפ םוצ .(רעשעל-רעייפ) "ענרַאשזָאּפ,

 -יטילַאֿפ עלַא ןופ רעדילגטימ טרעהעג ןבָאה

 .דנַא ןוא ןטסידנוב ,ןטסינויצ : ןעײטרַאּפ עש

 :סוש קחציםהרבא ןעוועג יא רעציזרַאֿפ

 .סָאק-רעט

 טרעהעג ךיוא ןבָאה גנוטלַאװרַאֿפ רעד וצ

 ,רעביוט קחצי ,ןַאמרעביל לסינ ,קערוט ינַאמ

 -ימַאק םירפא ,ןַאמקיב המלש ,ּפילּוט קחצי
 ךָאנ ןוא ךיא ,ישטשינמַָאּפינ םהרבא ,רענ

 ןַאטעגפיוא ליפ טָאה ןיירַאֿפ רעד .ערעדנא

 .םירבח ענייז רַאֿפ

 -רע ןַא טריטסיגקע טָאה ןיירַאֿפ םייב

 טגעלפ ךוסכס ַא ןופ לַאֿפ ןיא ןוא טכירעג

 .םידדצ עדייב ןשיווצ ןכיילגסיוא טכירעג רעד

 ברע ,לָאמנײא ,לַאפ ַַא ךיז ןָאמרעד ךיא

 םירבח עקינייא ןסעזעג רימ ןענעז ,תוכוס

 יד ןופ עגַאל ערעווש יד טדערעגמורַא ןוא

 ןַאד ןבָאה רימ .טָאטש ןיא רעקרעװטנַאה

 עסַאק םידסח-תולימג ַא ןפַאש ןסָאלשַאב

 יז ףליה ןלײטרעד וצ ידכ ,ןיירַאֿפ םייב

 .םעד ןיא ךיז ןקיטיונ סַאװ

 זיא'ס יװיױַא ? טלעג רעבָא ןעמ טמענ יוװ

 -ַאב רימ ןבָאה ,הרות-תחמש רַאפ ןעוועג

 לאז םירדנ יד ןופ הסנכה יד זַא ,ןסָאלש

 ןפרַאד םעד רעסיוא .עסַאק רעד רַאֿפ ןייג

 ןרעײטשַאב ךיז ,טרָא ןפיוא ףכית ,םירבח יד

 םעד ןדלָאמעג ןבָאה רימ .ןָאק רענייא לפיוו

 -וא ןגעו ,סָאק קחצי-םהרבא ,רעציזרַאֿפ

 םיכסמ דלַאב טָאה רע ןוא ,ןַאלּפ רעזד

 ןריזילַאער דלַאב ןביוהעגנָא ןבָאה רימ .ןעוועג

 טלמַאזעג רימ ןבָאה טרַא ןפיוא .ןַאלּפ םעד

 -עג רימ ןבָאה םירדנ יד ןופ } סעטַאלז 0

 ןוש רימ ןבָאה -- סעטָאלְג 20 טכַאמ

 לַאטיּפַאק-טנורג רעד ,סעטָאל 50 טַאהעג

 ןביוהעגנָא דלַאב ןבָאה רימ .עסַאק רעד ןופ

 -סיוא ףיוא ,סעטָאלז 10 וצ תואוולה ןבעג

 ...טנעצַארּפ ןָא ,ךָאװ א עטָאלז ןייא ןלַאצ

 -רַאפ ןסָאלשַאב רימ ןבָאה טייצ רעד טימ

 -מילב, ןפיוקרַאֿפ ךרוד הסנכה יד ןרעטיירב

 ענעדישרַאפ ףיוא עסַאק רעד תבוטל 'יךעל

 .וװ.ַא.א תונותח ,סםיאנת ,לשמל ,יװ .תוחמש

 וצ טייקכעלגעמ יד ןבעגעג זדנוא טָאה סָאד

 זיב תואוולה יד ןופ עמוס יד ןרעסערגרַאפ

 ּוליפַא -- לַאפ ןייא ןיא ןוא ,סעטָאל(ל 0

 .סעטָאלג 0
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 ןיא בצמ רעשימָאנָאקע רעד טרעגרערַאפ קרַאטש ךיז טָאה 1926--1925 ןרָאי יד ןיא

 ןבָאה "יװָאלַאשזד , ןוא "יקצעיּפוק , :קנעב ייווצ יד .ןילוּפ ןצנַאג ןיא יו ױזַא ,טָאטש

 -פױרַא טָאה קיטילָאּפ רעשיטימעסיטנַא ריא יירט ,גנוריגער עשיליוּפ יד .טכַאמרַאפ ךיז

 טָאה גנוריפנָא יד .ןדיי יד ףיױא ןעגנוצענערגַאב ןוא ןרעייטש ערעוװש טגיילעג

 עשיטימעסיטנַא עשיטסילַאנָאיצַאנ עשיליוּפ יד) "סעקעדנע ,, יד ןוא ,ןדיי יד ןגעג טצעהעג

 טעטש ענעדישרַאפ ןוא ןטפעשעג עשידיי יד ייב ןטעקיּפ ןלעטשקעװַא ןגעלפ (ײטרַאּפ

 ,ןטפעשעג עשידיי ןיא ןפיוק ןלָאז ייז םינוק עכעלטסירק יד ןזָאלרעד טשינ ידכ ,ןלױּפ ןיא

 ..?ָאגעווס ָאד יָאווס , : גנוזָאל רעייז

 ןטימעגסיוא טשינ טָאה ,ןליוּפ ןיא ןדיי יד ןפָארטעג רעווש טָאה סָאװ ,סיזירק רעד

 ךיז ןבָאה תוכאלמ-ילעב ןוא טָאטש ןיא רעמערק ליפ .שטשישזָאר ןיא ןדיי יד ךיוא

 -ספליה ַא ןפַאשעג ךיז טָאה טייצ רענעי ןיא .עגַאל רעשימָאנָאקע רערעווש ַא ןיא ןענופעג

 ,עשרַאוװ ןיא ?טניָאשזד , םעד ייב ןדיי רַאפ דנָאפ

 יד ןופ לײטנָא ןטימ גנולמַאזרַאפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא לוש רעסיורג רעד ןיא

 -נגייא ןַא -- קישטלַאּפזעב םהרבא :האובת ןופ רחוס ַא -- רעטיור השמ : ןרָאטַאיציניא

 לַאינָאלָאק ַא ןופ רעמיטנגייא ןַא -- קויניז למחרבא ;"ינשטעטּפַא דַאלקס , ַא ןופ רעמיט

 ַא ןופ רעמיטנגייא ןַא -- סאראב הילדג :רחוס האובת ַא -- ןיבאר השמ ;טפעשעג

 ,ינשטעטּפַא דַאלקס, ַא ןופ רעמיטנגייא -- רָאטנַאק לדנעמ ןוא :טפעשעג עירעטנַאלַאג

 ןיא עסַאק םידסח-תולימג ַא ןדנירג ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא

 זיאס ץיּפש סנעמעװ ןיא ,עשרַאװ ןיא "טניָאשזד;, םעד ייב ףליה ןטעב ןוא טָאטש

 ןטלַאהרעד זיא "טניָאשזד , םעד ןופ .ןַאמרעטוג .י ןוא םולבלעגניר ר"ד ןענַאטשעג ןַאד

 סיורג רעד ןיא טלעג עמוס ַא זדנוא רַאפ ןעמיטשַאב טעוװ רע זַא רעפטנע ןַא ןרָאװעג

 ערעייז ןופ ןביילקפיונוצ ןייז חילצמ ןלעװ ןרָאטַאזינַאגרָא יד סָאװ טלעג עמוס רעד ןופ

 .עטָאלז ַא ןגעק עטָאלז ַא :טסייה סָאד .ץַאלּפ ןפיוא םירבח

 ןוא עסַאק רעד ןופ רבח ןדעי ןענעמתחרעטנוא וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס

 רבח ןדעי .עטָאלז בלַאה ַא ןופ ךיוה רעד ןיא לָאצּפָא שדוח ַא ןלָאצ וצ םיא ןטכילפרַאפ

 ריא ןיא ךיז טעװ רע ןעוו) האוולה ַא ןעמוקַאב וצ טכער סָאד ןרָאװעג ןבעגעג זיא
 ,הפוקּת ערעגנעל ַא ףיוא טנעצָארּפ ןָא (ןקיטיונ

 טָאה גנוטלַאװרַאפ-עסַאק יד .עסַאק רעד ןיא םירבח ליפ ןבירשרַאפ ךיז ןבָאה'ס
 רעד ןיא האוולה יד ןעוועג זיא רעירפ .תואוולה 150 ןבעגעגסױרַא טייצ רעצרוק א ןיא

 יד ךיז טָאה זייווכעלסיב .לז 150 ןיפ ךיוה רעד ןיא רעטעּפש ,סעטָאלז 50 ןופ ךיוה

 עיצוטיטסניא עקיטכיוו ַא ריא ןיא ןעזעג טָאה גנורעקלעפַאב יד ןוא טלקיװטנַא עסַאק

 טצונַאב ןוא ןסָאנעג ןבָאה רעמערק ןוא תוכאלמיילעב ליפ .ףליה רעקיטייזנגעק רַאפ

 .עסַאק רעד ןופ ףליה רעד טימ ךיז

 356 תואוולה ןופ םערָאפ ןיא עסַאק רעד ןופ ףליה ןעמוקַאב ןבָאה 1927 רָאי ןיא
 ןבָאה עסַאק רעד ןופ םירבח יד .ןדישרַאפ ןעוועג זיא תואוולה יד ןופ ךיוה רעד .םירבח

 ךיז ןעמ טָאה תואוולה יד .גנוטלַאװרַאפ רעד וצ דובּכ ןוא יורטוצ ליפ טימ ןגױצַאב ךיז

 ךיז טָאה ןעמ יו םעד טול טייצ רעד ןיא סעטַאר ןופ םערָאפ ןיא ןרעקוצמוא טימַאב
 | ' .טעטכילפרַאפ

 יד ןרעוװו טריקילבוּפ ןגעלפ'ס ּוװ ,'טניָאשזד, ןופ עבַאגסױא שדיח רעד ןיא

 ,ןרָאװעג טקרעמַאב ,ליּפשייב םוצ ,1928 רָאי ןיא זיא ,ןלױּפ ןיא סעסַאק יד ןופ ןטכירַאב



 -טלעג םעד ןיא הנידמ רעד ןיא טֹרָא ןטשרע םעד ןעמונרַאפ טָאה עסַאק רעזדנוא זַא

 יד ןיפ ןעמוקניײרַא ןזיב טריטסיזקע טָאה עסַאק יד .(תואצוה ןוא תוסנכה) סנַאלַאב
 ,1929 רעבמעטּפעס ןיא ןטעיוװָאס

 יד ץוח .עקיטרַאנדישרַאפ ןעװעג ןענעז עסַאק רעד ןופ הסנכה ןופ תורוקמ יד
 ענעדישרַאפ ןענעדרָאניא ךיוא ןעמ טגעלפ לָאצּפָא'דילגטימ ןופ הסנכה עליבַאטס

 ןַא ןטיירגוצ קירעהעג יו ןעמ טגעלפ ןטנװָא יד וצ .ןטנװָא-עקטַאל ןוא ןטנווָא-ייט

 .םוקילבוּפ םעד ןופ סערעטניא ןוא קַאמשעג םוצ טסַאּפעגוצ ,םַארגָארּפ ןדנכערּפשטנַא

 -רַאפ רעד ןופ םירבח ןוא רעטױר השמ ןעװעג זיא עסַאק רעד ןופ רעציזרָאפ רעד

 הילדג ןוא ןיבַאר השמ ,רָאטנַאק לדנעמ ,קישטלַאּפזעב םהרבַא ,קויניז למהרבַא : גנוטלַאװ

 עסַאק רעד ןופ לַאקָאל רעד .עסַאק רעד ןופ רַאטערקעס רעד ןעוועג ןיב ךיא .סאראב

 טָאה עסַאק רעזדנוא זַא ןכיירטשרעטנוא ליוו ךיא .רוביג השמ ןופ זיוה ןיא ןעוועג זיא

 רעד ןופ טשינ ןוא גנוטלַאװרַאפ-טָאטש רעד ןופ טשינ ,ףליה םוש ןייק ןעמוקַאב טשינ

 .גנוריגער

 שדוח ןדעי ןקיש וצ טעטכילפרַאפ ןעװעג זיא עסַאק רעד ןופ גנוטלַאוװרַאפ יד
 ,קצול ןיא טמַאיסנַאניפ םעד וצ טכירַאב ַא

 טמיטשַאב ץלָאהנזיּפ יסוי זיא זדנוא ֹוצ ןעמוקעגניײרַא ןענעז ןטעיווָאס יד ןעוו

 ןופ עיצַאדיוװקיל רעד רַאפ רעכעלטרָאװטנַארַאפ סלַא טכַאמ-ןטעיווָאס רעד ךרוד ןרָאװעג

 ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאוװ טלעג עצנַאג סָאד ןבעגעגרעביא םיא בָאה ךיא .עסַאק רעד

 טָאה טכַאמ עשיטעיווָאס יד .ןובשחו-ןיד ןכעלריפסיוא ןַא טימ טײלגַאב ,עיציזַָאּפסיד ןיימ

 -נגעק טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה עכלעוו סעסַאק עכלעזַא ןופ ץנעטסיזקע יד ןטָאברַאפ

 ,ףליה רעקיטייז

 ןריפ וצ ןעוועג זיא עסַאק רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ ןסולשַאב יד ןופ ענייא

 ןבעל ןיא ןשינעעשעג עקיטכיוו יד ןרעוו טנכייצרַאפ ןלָאז'ס יוװ ,הליהק רעד ןופ סקנּפ ַא

 עוועוו ןכלעוו ףיוא סקנּפ םעד ןופ טַאלב ןטשרע םעד קנעדעג ךיא .הליהק רעד ןופ

 עטקַאהעגּפָא סָאד טריזילָאבמיס טָאה סָאװ ,םיוב ןטקַאהעגּפָא ןַא טנכייצעגנָא טָאה רעקעב

 רעטנעצ ןיא טייצ רענעי ןיא ןרָאװעג טעדרַאמרעד זיא רעכלעוו ,שטַאגוּפ השמ ןופ ןבעל

 חצור רעד זיא ןסור יד ןעמוקעגנָא ןענעז'ס ןעוו ,ןטידנַאב עשילױוּפ יד ךרוד טָאטש
 רענָאיצילימ סלַא טעברַאעג טָאה רעכלעוו ,לעסעק רעדנעס ךרוד ןרָאװעג טריטסערַא

 ,ריביס ןייק ןרָאװעג טקישעגקעװַא ןַאד זיא טידנַאב רעד .ןטעיװָאס יד ייב

 זיולב ןבילבעג ןבעל ןענעז עסַאק םידסח-תולימג רעד ןופ רעוט עוויטקַא יד ןופ

 ןיא ךיז רימ ןעניפעג עדייב ,(סאק) ןרוק ךורב ,ךיא ןוא ןיבאר השמ :ןשטנעמ ייווצ

 ,לארשי

 הכאלמ-לעב ןשידיי ןופ לרוג רעד זיא ללכב

 ,ןטייצ ענעי ןליוּפ ןיא ללכב יו ,לטעטש ןיא

 יד ןיא ,רעטניו .רערעוש א רעייז ןעוועג

 ןעוועג טשינ לָאמטּפָא זיא ,טסערפ עסיורג

 יד ןצייהוצנייא צלָאה ןֿפױק וצ סָאו טימ

 רעוש רעייז ןעוװעג זיא ןבעל רעייֵז .בוטש

 אוַא ןיא .םוצמצב ןעוועג זיא הסנרּפ ןוא

 -ַארעג לָאמניא טשינ עסַאק יד טָאה בצמ

 .רעגנוה ןופ ןשטנעמ שממ טעוועט

 ךיא לפיוו ףיוא ,ןענָאמרעד ָאד ליוו ךיא

 טימ ,םירבח ערעיײט ןופ ןעמענ יד ,קנעדעג

 -טנַאה ןיא טעברַאעגטימ בָאה ךיא עכלעוו

 ,(רעטסוש) לירזַא לדנעמ : ןיירַאֿפ רעקרעוו

 -לטייט לקנַאי ,(רעכַאמלטיה) ןַאמקיב המלש

 ,(רעלָאטס) ןייטשרעלעג ךוד ,(רעכעלב) םיוב

 קילָאװ לקנַאי ,(רעטסוש) רעגאוו רעטלַא

 קחצי ,(רעדיינש) קערוט ינאמ ,(רענשריק)

 ,(רעדיינש) רעביוט קחצי ,(רעדיינש) ּפילּוט

 םהרבא ,(רעכַאמרעגײז ןַאמרעביל לסינ

 רעטלַא ,(קישטװָאטָאגַא) ישטשינמַאֿפינ

 -סוש) סָאק קחצי-סהרבא ,(רעלָאטס) ענסַאס

 -יר דוד ,(רעדיינש) רענימַאק םירפא ,(רעט

 ,(רערעש) סעמַאש רעטלַא ,(רעלָאטס) צעב
 .(רעלַאטס) טחוש לווייט

 טחוש לווייט

 םימותיה:תיב ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ יד
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 עלושסקלאפ עשידיי יד

 לעסוס ןמחנ

 בַאה ךיא ּוװ ,ענליוו ןופ סיײהַא קידנעמוק

 ,טוטיטסניא סגנוריגער ןשידיי םעד טקידנעעג

 המחלמ רעד ןופ ןרָאי יד קידנבעלכרוד ןוא

 ףרַאד סעּפע זַא ,טליפרעד ךיא בָאה --

 ןוא ךעלגניי רוד ןגנוי ןרַאֿפ ןרעוו ןָאטעג

 יד טלַאֿפ זדנוא ףיוא ?זַא ןוא ,ךעלדיימ

 ןלַאז רעדניק ּווװ ,עלוש ַא ןדנירג וצ תוירחא

 ,ןענרעל ןיא רָאנ טשינ ןבעלסיוא ןענעק ךיז

 עמערַאו .ַא ןענופעג ןענעק ךיוא רָאנ

 .ערעפסַָאמטַא

 -יד רעד ןרָאװעג ןיב ,לעסוס ןמחנ ,ךיא

 זיא טייצ רענעי וצ .עלוש רעד ןופ רָאטקער

 עלַארטנעצ יד עשרַאװ ןיא ןרָאוװעג טעדנירגעג

 (דנוא יײז ןבָאה ,עיצַאזינַאגרָא-לוש עשידיי

 ךיוא ןבַאה רימ .רערעל עקיסַאּפ טקישעג
 רעזדנוא ןופ רערעל עכעלטע טרישזַאגנַא

 -עג) לחר יורפ ןײימ ךיוא יו ,אפוג טָאטש

 ןופ ןעמוקעג זיא עכלעוו ,(ןַאגאק ענעזעוו

 ןופ גנוטיירגוצ ַא טימ טָאטש רעדנַא ןַא

 -.בעה ןוא שידיי ןיא שזַאטס ןשיגָאגַאדעּפ

 | .שיאער

 ןַא ףיוא עלושסקלָאֿפ רעד ןופ סַאלק עטעביז

 .גרעבמעל ןייק גולפסיוא

10 

 ל"ו לעסוס ןמחנ רָאטקעריד ןוא רעדנירג רעד טציז רעטנעצ ןיא .עלושסקלָאֿפ רעד ןוֿפ טניירפ

 קיציא םהובַא -- ייו ועטסלטימ רעד ןיא סקניל ןוֿפ רעטשרע .(קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג)

 .קאשטלאק םהובַא -- סטכערו רעטיוד } (סאק) רעטסוש

 רעד ןוֿפ רעטנעצ ןיא .עלושסקלָאֿפ רעד ןוֿפ טניירֿפ
 ,יקציוואקראוו

 עטיא ןוא לאומש -- ייו רעטשרע



 .ןירערעל רעד טימ עלושסקלָאֿפ רעשידיי רעד ןיא סַאלק ַא

 .סעמאש לדנעמ -- ייר רעטשרעביוא רעד ןיא ,1922 ןוא עלושסקלָאּפ רעד ייב בולק-רעדניק

 -נבעגעגרעביא ןוא עביל טימ ךיז ןבָאה רימ

 םורַא ,זיא סע .טעברַא רעד וצ ןעמונעג טייק

 -ַארד א ןרָאװעג טעדנירגעג ךיוא ,עלוש רעד

 -כרוד טפָא טגעלפ'מ ּוו ,עיצקעס עשיטַאמ

 םעד ןקעד וצ ידכ ןליּפש ענעדישרַאפ ןריפ

 .טיציפעד

 .טעברַא עטפַאהבעל ַא ןעגנַאגעגנַא זיא סע

 טימ ןבָאה רעטלַאוװרַאפ יד ןוא רערעל יד

 טייקיטעט רעד טימ טריפעגנָא שפנ-תריסמ

 ןוא גנואיצַאב יד .עלוש רעד סורַא ןוא ןיא

 טעברַא רעזדנוא וצ ןרעטלע יד ןופ יורטוצ

 (דנוא טָאה (עזעיגילער ןייק טשינ שטָאכ)

 .חוכ ןבעגעג ןוא טקיטומעג

 ןעועג רימ ןענעז לעיצנַאניֿפ (ַא ,תמא

 יד ןופ תחנ רעד רעבָא ,תורצ עסיורג ףיוא

 יז .טקרַאטשעג זדנוא טָאה ןעגנוכיירגרעד

 רעד ןיא םש ַא ןברַאװרעד ךיִז טַאה עלוש

 .טנגעגמוא רעצנַאג

 סע .טעברַאעג וויסנעטניא רימ ןבָאה ױזַא

 קידנעילב ַַא ,טייצ רענעי ןיא ,ןעוועג זיא

 טלביוושעג טָאה סע .ןעמעלַא רַאֿפ לטיּפַאק

 ךיוא .צנַאט ןוא ליּפש ,גנַאזעג ,ןענרעל טימ

 .טנדרָאעגנייא ןעוועג זיא קיטסַאנמיג

 ןכירטש עכעלטע ,ןצרוק ןיא ,ןענעז סָאד

 יורפ ןײימ יב ,1925 (יב 1918 ןרַאי יד ןופ

 ןוא שטשישזָאר טזָאלרַאפ ןבָאה ךיא ןוא

 ןטַאטש עטקיניײארַאֿפ יד ןיא ןרָאפעגקעווַא

 ךישממ ערעדנַא רַאפ טעברַא יד טזָאלעג ןוא

 סייוו --- ןעוועג זיא רעטייוו סָאװ .ןייֵז וצ

 .טשינ ךיא
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 טנגוי רעטעברא יד

 יקסראבארג השמ

 ,רעטכעט יירד : רעדניק סיקסראבארג ןמלק
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 ,םעדייא ןוא ןוז

 ױזַא ,טרעדנוה-רָאי ןטסקיצנַאװצ ןופ בייהנָא ןיא שטשישזָאר ןיא ןדיי יד ןופ ןבעל סָאד

 רעטנוא ןעוועג זיא ,טנגעג רעד ןיא ןיא ןילָאװ ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש עלַא יד ןיא יו

 'תיב ןיא ,סַאג ןיא ,בוטש ןיא טשרעהעג ןבָאה ייז .עמורפ יד ןופ העּפשה רעלופ רעד
 ,הכאלמ ןוא רחסמ ןיא ,שרדמה

 ,רעבעגיסטעברַא ןוא רעטעברַא ןשיװצ גנויצַאב ןיא ןעגנורעדנע ןגעוו ןעקנַאדעג עיינ

 ,ערעסעב ןגעוו ,ןשטנעמ עמערָא ןוא תוכאלמ-ילעב ןופ ןבעל סָאד ןרעסעברַאפ ןגעוו

 -ורדעגניײרַא ךעלסיב וצ ןענעז -- .וװ.ַא.א רעדניק עמערָא יד רַאפ גנודליב ענעטירשעגרָאפ

 ןבָאה ייז .טעטש עסיורג יד ןיא טנרעלעג ןבָאה סָאװ ,ןטנעדיטס יד ךרוד לטעטש ןיא ןעג

 ןעמָארטש עשיטילָאּפ יד ןיא ץנעגילעטניא ןוא טנגוי יד ןסירעגטימ טייצ וצ טייצ ןופ

 רעקילדנעצ ייווצ עטשרע יד ןיא ןליוּפ ןוא דנַאלסור טשרעהַאב ןבָאה סָאװ ,סמערוטש ןוא
 | ,טרעדנוהירָאי םענופ ןרָאי

 טינ ךַאס ןייק אפוג לטעטש ןיא ןבָאה ,טעוועשובעג ןבָאה סָאװ ,ןטניוו עלַא רעבָא

 םתס ןוא םיאבג ןשיװצ ןעיירעגירק ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןלוש יד ןיא .טרעדנעעג

 .וו.ַא.א םיטחוש ,םינבר ,דובכ ןגעוו םיתביילעב

 שידָאמ-טלַא ןוא לענָאיצידַארט ןעוועג זיא הרותידומלת ןוא רדח ןיא גנודליב יד
 .גנודליב עניײמעגלַא קיניײװ ןבעגעג ןבָאה ייז ןוא

 .תובישי יד ןיא רעדניק ערעייז ןקיש וצ ןעוועג הכוז ןבָאה ןרעטלע ענלעצנייא

 .טָאטש רעד רעסיוא עיזַאנמיג ןיא רעדניק יד ןקיש טנעקעג ןבָאה רעקינייװ ךָאנ ןוא

 ,ןביולרעד טנעקעג ךיז ןבָאה עכעלטע רָאנ סָאװ ,תואצוה טימ ןדניבראפ ןעוועג זיא'ס

 .ךַאפ ַא ןענרעל רעדניק עגנוי ערעייז ןקיש ןגעלפ ןרעטלע עכעלגעמרַאפ טשינ יד

 ,ןעוועג הכאלמילעב ַא זיא ,רעפסָאמטַא רעקידסלָאמַאד ,רעקידלטעטש-ןיילק רעד ןיא

 םוצ רָאי 12--12 ןופ דניק סָאד קעװַא טייג רעצ טימ .החּפשמ רעד ןיא השוב ַא ,טעמכ

 .הכאלמ א ןענרעל וצ -- רעלָאטס ,רעדיינש ,רעטסוש

 טבעלרעד טָאה'מ זיב ןעמוקעגנָא זיא'ס רעווש יו ,ךָאנ ןעקנעדעג זדנוא ןופ ךַאס ַא

 ..לגניי-קיש ַא ןרעוו וצ

 ,טלָאצַאבמוא רָאי עכעלטע סָאבעלַאב םייב טעברַאעג טָאה ,לדיימ רעדָא ,לגָניי סָאד

 : סָאבעלַאב םעד ןגָאזנָא ןגעלפ ןרעטלע יד .ןפָאלש ןוא ןסע ןרַאפ זיולב

 ןכַאמ םיא ןופ טסּפַאד וד .טנעה ענייד ןיא ריד ייב דניק סָאד זיא ןָא טנייה ןופ;

 "..עמַאמ ןייז -- יורפ ןייד ןוא עטַאט ןייז טסיב וד .שטנעמ ַא

 עניילק סָאד ןגיוו : ןטעברַא-בוטש ךַאסַא ןָאט טזומעג טָאה לדיימ רעדָא לגניי סָאד
 ןַאד ןוא ,טכַאנ ייב טעּפש זיב "ןרעטלע, עיינ יד ןענידַאב ןִיא לָאּפ יד ןשַאװ ,דניק
 ערעטיב טימ טייז ַא ןיא ליטש ןענייווסיוא ךיז רעדָא ,ןפָאלשנייא ןוא דימ ןלַאפקעװַא

 | ...ןרערט

 ,רעטסוש ַא ,רעדיינש ַא -- ןַאמכַאפ ַא ןרָאװעג ןיוש רע זיא רָאי עכעלטע ךָאנ

 .יירעדיינש טנרעלעג ךיז ןבָאה ךעלדיימ יד .רעלָאטס

 ַא רַאפ ,טכַאניב טעּפש זיב ירפ ןופ טעברַאעג טלָאמעד טָאה רעטעברא רעד

 ,רעטעברַא יד ןבָאה טייצ רעד טימ .גנוגרָאזרַאפ עלַאיצָאס םוש ןָא ןוא ןייל םעניילק

 -- טעברַא-סגנורעלקפיוא ןַא ןריפכרוד ןבױהעגנָא ,ץנעגילעטניא רעד ןופ ףליה רעד טימ

 .װ.ַאא גָאט סטעברַא העש 8 ,ןיול ןרעסעב ַא ןרעדָאפ ֹוצ

 ולא



 רעקניל רעמ ַא ףיוא רעבירַא עלוש-סקלָאפ עשידיי יד זיא ,ךרעב ,1925 רָאי ןיא

 םורַא ."תוברת, רפס-תיב םעד טעדנירגעג ןבָאה ןטסינויצ יד ."דנוב , םוצ ,עיצַאטנעירָא

 רעד יו ןזיירק עלערוטלוק ןוא עכעלטפַאשלעזעג ןפַאשעג ךיז ןבָאה עלוש-סקלָאפ רעד

 רעדייפשיפ םהרבַא ןופ גנוטייל רעד רעטנוא קעטָאילביב עשידיי יד ןוא בולק-ץרּפ

 ,(קַאשטלָאק)
 טייקיטעט עלערוטלוק ,עטפַאהבעל ַא טריפעג ןבָאה רערעל עשיטסילַאעדיא ,עיירטעג

 עמערָא ןופ ,לייטנטסרעמ ,ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,רעדניק יד טקיטומרעד ןבָאה ןוא
 ,רעמערק רעדָא הכאלמ ילעב ,רעטעברַא ןעוועג ןענעז ןרעטלע ערעייז סָאװ ,רעזייה

 רעוט עכעלטפַאשלעזעג וויטקַא ןעוועג ןענעז עלוש רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא

 לאומש ,עטסוּפַאק ץרּפ השמ ,ןַאמלּפָאק לאיתוקי ,יקציווָאקראוו לאימש ,לעסוס ןמחנ : יו

 עדיירפ ןוא ןושרג ,לירזא לדנעמ ,רעדייפשיפ םהרבַא ןוא קילארשי ,סעמַאש רעטלַא ,ןוג

 המלש .,קישטלַאּפזעב םהרבַא ,לדנאק ריאמ ןוא לטָאמ ,ץלָאהנזיּפ לטיג ןוא יסוי ,אריפש

 .ערעדנַא ןוא סאק ךורב ,ץכ קילאומש ,דמלמ

 רעטלַא ןופ טפַאשרעריפנָא רעד רעטנוא ,זיירק רעשיטַאמַארד רעטנַאקַאבטוג-רעד

 ,עלוש רעד רַאפ ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט יד ןיפ תוסנכה יד טצעמדיוועג טָאה ,סעמַאש
 טנעקעג טינ יז טָאה ,טלָאצעג ןבָאה רעדניק יד סָאװ ,דומיל-רכש רעניילק רעד לייוו

 ,ןטלַאהסיוא

 סָאװ ,ןייארַאפ רעלענָאיסעּפָארּפ רעד טריזינַאגרָא ךיז טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 זיא גרעבנעזייא םהרבַא .לטעטש ןיא ןכַאפ עלַא ןיא רעטעברַא יד ןעמונעגמורַא טָאה
 ,ןייארַאפ ןופ רַאטערקעס ןעוועג

 טָאה סָאװ ,הכאלמיילעב רַאפ ןייארַאפ רעקרעװטנַאה רעד טעדנירגעג ךיז טָאה ךיוא

 ןלענָאיסעּפָארּפ םעד ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןגעק טפמעקעג .,טייצ-וצ-טייצ-ןופ ,וליפַא

 ,(רעטסוש) סָאק קחצי םהרבַא ןעוועג זיא רעקרעװטנַאה יד ןופ רַאטערקעס רעד .ןייארַאפ

 ןבָאה ערעדנַא ןוא רעבאל לסינ ,טחוש לווייט ,קערוט ינַאמ .ןקסע רעטנַאקַאב טוג ַא

 .ןייאראפ רעקרעװטנַאה םוצ טרעהעג

 ןאמלעפָאק לאיתוקי : ןעוועג ןענעז (טַארטסיגַאמ) טַאר-טָאטש ןיא רעטערטרַאפ ערעייז
 .רעדייפשיפ קילארס ןיא

 ןיא טריזינַאגרָא ןוא טרעלקעגפיוא שיטילָאּפ ןעועג זיא לטעטש ןיא טנגוי יד

 -עגרָאפ ןענעז'ס .ןעײטרַאּפ עקניל יד ןיא רעדָא ,ןעגנוריּפורג עשיטסינויצ יד ןופ ענייא
 רעד ןיא ,בוטש ןיא לָאמטּפָא ןוא לַאקָאל ןיא ,סַאג ןיא סעיסוקסיד עסייה ןעמוק

 ..רעדניק לפיוו ןעײטרַאּפ ליפוזַא ןעוועג ןענעז'ס ּוװ החּפשמ רענעגייא
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 .1971 רעבָאטקַָא ,שטשישזַאר-תיב ןיא לחר יױרֿפ ןוא לעסוס ןמחנ רַאֿפ םינפ-"תלבק

 ,םייהרעד ןופ ףליה -

 לעסוס ןמחנ
 "עד ןטס-21 םעד ןריובעג זיא לעסוס ןמחנ

 ןקידנע ןכַאנ .שטשישזַאר ןיא 1895 רעבמעצ

 ןמחנ רעקירָאי-19 רעד טָאה ,עלוש-לטימ יד

 ןוא שטשישזַאר טָאטשי:םייה ןייז טזַָאלַאֿפ

 ןצעזרָאפ ,אטילד םילשורי ,ענליוו ןייק קעװַא

 עמערָא ןופ ןוז א קידנעייז .םידומיל יד

 ןייק ןעמוקַאב טנעקעג טשינ רע טָאה ןרעטלע

 ןעועג סא רע ןוא

 -וצפיוא ךיז ידכ ,סעיצקעל ןבעג ןעגנוווצעג

 טנגונגַאב ךיז רע טָאה לָאמטּפַא .ןטלַאה

 .לֿפע טימ טיורב ןופ טײצלַאמ ַא טימ

 רע טָאה ,רעליש רעקיסיילפ ַא קידנעייז

 עשידי 13 יד ןשיווצ ןייז וצ ןעוועג הכוס

 ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנַא ןענעז עכלעוו ,סירוחב

 ןעוועג זיא סָאו ,טוטיטסניא-רערעל רענליוו

 .טלַאטשנַא-הכולמ ַא סלַא טסּוװַאב

 ןעוועג לעסוס זיא טנגוי רעטסירפ רעד ןוֿפ

 -ַאיצָאס ןייז בילוצ .טסינויצ-ילעוּפ רעקניל ַא

 -עג טּפשמרַאפ רע זיא טיײקיטעט עשיטסיל

 -עטקַארַאכ .הסיפת םישדח ףניפ ףיוא ןרָאװ

 ןיז ךָאנ סָאװ ,טקַאפ רעד (יא שיטסיר

 א ןרָאװעג רע זיא הסיפת ןוֿפ גנואיײרפַאב

 ןוא ,רָארוקַארּפ ןייז ןופ ןוז םייב רערעל

 .עיזַאנמיג סַאלק רעט-8 רעד וצ טיירגעגוצ סיא

 -וד טײצ רעצרוק ַא ךָאנ ,1918 רַאי ןיא

 ,ריציפָא סלַא יײמרַא סיקסנערעק ןיא ןענ

 רע ּוװ ,םיהַא טרעקעגמוא ְךיִז רע טָאה

 סלַא הליהק רעד ךרוד טלייוועגסיוא טרעוו

 ."בר רענַאיזַאק ,, ,רעניבַאר

 שטשישזָאר ןיא (יא'ס ןעוו 1919 רָאי ןיא

 לעסּוס זיא ,עלושדַא"שיצ ַא ןרָאוװעג טעדנירגעג

 רעטנוא .עלוש רעד ןופ רָאטקעריד ןרָאװעג

 ַא טלקיװטנַא טרָאד ךיז טָאה העּפשה ןייז

 רענעי ןיא .טיײקיטעט עלערוטלוק עטּפַאהבעל

 עקיטפנוקוצ ןייַז טנגעגַאב רע טָאה עלוש

 ןַאגַאק לחר ,ןירעטײלגַאב-סנבעל ןוא יורפ
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 ךַאנ .ןירערעל ַא ןעוועג .טרָאד זיא סָאװ

 לרָאּפ סָאד זיא טעברַאנעמַאוצ ןופ רָאי 6

 ןעמוקעג לרעטכעט ןיילק רעייז ןוא לעסּוס

 .קרָאי-ינ ןייק

 א יו ,לעסוס יא ,קרַאי-װינ ןיא ַאד

 -ַאגנַא ךיילג ,רערעל רעטינעג ןוא רעטלושעג

 ,ןלוש גניר-רעטעברַא יד ןיא ןרָאװעג טרישז

 ןוא טיילעגנוי תורוד ןגיוצרעד טָאה רע ווו

 ןענעז םידימלת עקילַאצליפ ענייז ,ךעלדיימ

 רעד רַאפ רַאבקנַאד גָאט ןקיטנייה ןזיב םיא

 יז טָאה לעסוס סָאװ ,השורי רעלערוטלוק

 -כַאט ענעגייא ןייַז .ןבעל םייב ןבעגעגרעביא

 זַא ,טציא ךָאנ ךיז טנַאמרעד ,תידוהי ,רעט

 טליפעג טשינ לָאמנײק םענײק וצ טָאה יִז

 רעטָאֿפ ריא וצ יו ,צרא-ךרד ןוא ײשּפָא ַאזַא

 .סַאלק ןיא קידנעייז

 לעסוס החֿפשמ יד טָאה קרַאירינ ןיא

 טיבעג ןפיוא טײקיטעט רעיײז טצעזעגרַאּפ
 לעסוס זומ רעטעּפש .ןבעל ןלערוטלוק ןופ

 -כָאט עקיצנײא ןייז .ןבעל סייב ןבעגעגרעביא

 "עג זיא רע .טרעגרערַאֿפ ךיז טָאה דנַאטשוצ

 .שילגנע-שיסור ףיוא רעצעזרעביא ןַא ןרָאװ

 ןעוועג הכוז רע טָאה טעברַא רעד ןיא ךיוא

 רעיײז ןרָאװעג ןוא גנונעקרענָא סיורג וצ

 .ןטסנידרַאֿפ ענייז טיול טצַאשעגּפָא

 םעד קרָאירינ ןיא ןברָאטשעג טא רע

 .1970 ארעמ ןט4

 ! קנעדנָא ןייז דובכ

 -רַאֿפ יד ןוא 1926 רָאי ןיא םימותיה-תיב

 .רעדילגטימ-סגנוטלַאװ
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 דצמ ןעגנוצענערגַאב ערעווש ןופ דנַאטשוצ םעד טימ ןדירפוצמוא ןעוועג זיא טנגוי יד

 י-ץרא .ךיז רַאפ טפנוקוצ ןייק ןלױּפ ןיא ןעזעג טינ טָאה ןוא גנוריגער רעשיליוּפ רעד
 יד ןיא עיצַארגימע ןופ ןטייקכעלגעמ ,ןסַאמ טנגוי יד רַאפ טכַאמרַאפ ןעוועג זיא לארׂשי

 ,קינייװ רעייז ןעוועג ןענעז --- ליזַארב ,עדַאנַאק ,ןטַאטש עטקינייארַאפ -- רעדנעל עטייוו
 ןוא דנַאלסור ןייק ןפָאלטנַא עּפורג ַא זיא ,גירק רעד ןכָארבעגסױא זיא'ס ןעוו

 טױט ןשיװצ לגנַארעג ןיא ןוא סופ וצ גנורעדנַאװ ןיא טייצ ערעווש ַא טכַאמעגכרוד

 ןרוא יבצ ,דרובמילק השמ ;: ייז ןשיווצ .לארשי-ץרא ןייק ןעמוקעג ןענעז ייז זיב ןבעל ןוא
 לשרעה ,לַאגעס םהרבַא ,רעקרַאטש לאומש ,זייג השמ ,ןַאמריב והילא ,(ענסָאס רעטלַא)

 ןופ) ץיּפש לארׂשי ,רָאכט ןועמש ,גרעבכָאה השמ ,רענייוו קחצי ,ערדיוו דוד ,גנירעקעב

 .יקסראבארג השמ ךיא ןוא (עליקיס

 ןעמוקעגמוא ,סיוא טזייוו) ןייטשרעבליז םייח :ןבילבעג ןענעז דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא
 לסָאי ,סעמַאש הילדג ,סרימארק םהרבַא ,גנירעקעב לטָאמ ,קושטרעס דוד ,(עמרוט ןיא

 ,ערעדנַא ןוא לעזיילג
 רעד ןיא ןעגנובעלרעביא ערעזדנוא ןוא דנַאלסור רעביא ןעגנורעדנַאװו ערעזדנוא

 ,לטיּפַאק רעדנוזַאב ַא ןיוש זיא -- ײמרַא רעשילױּפ



 ןיא ןעגנומערטש עקניל

 (קבדוא יבצ) קאוודא לשרעה

 ןקירבַאפ ןייק ןעוועג טשינ שטשישזָאר ןיא ןענעז המחלמיטלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 לימ רעלוװָאק יד ,קַאטרַאט רעד .ןעגנומענרעטנוא עשימָאנָאקע עסיורג ןייק טשינ ןוא

 א טקיטפעשַאב ןבָאה סָאװ ,עקיצנייא יד טעמכ ,ןעוועג ןענעז ןלימ עכעלטע ךָאנ ןוא
 .ןדיי-טשינ בור סָאד ,רעטעברַא לָאצ עניילק

 ,םירחוס :רחסמ ןעוועג זיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ גנוקיטפעשַאב טּפױה יד
 רעד ןופ ןטקודָארּפ ערעדנַא ןוא תומהב .ה .ד "ךעלקיטש, ,האובת ןפיוק ןגעלפ סָאװ

 .עטלעטשעגנָא ןוא סהכאלמ-ילעב -- רעקרעװטנַאה ךיוא יו רעמערק ;טפַאשטריװדנַאל

 ערעדנַא ןוא סערַאלָאטס ,סרעדיינש ןופ ןענַאטשַאב ןענעז ןעגנוריּפורג-רעטעברַא יד

 ,ןטעברַא-יוב

 ןדיי ףיוא טאקיאב
 רעמ ןסױטשעגסױרַא רָאי-וצ-רָאי ןופ טָאה עיצַארטסינימדַא עשיטימעסיטנַא עשיליוּפ יד
 -עגוצ זיא ןעלקיטרַאילָאּפָאנָאמ טימ לדנַאה רעד .סעיציזָאּפ עשימָאנָאקע ערעייז ןופ ןדיי

 ןייק עינַאּפמָאק גנודניברַאפ-רעקרַאפ רעד ןיא ךיוא ,טנעה עשידיי יד ןופ ןרָאװעג ןעמונ
 ןייק טזָאלעגוצ טשינ ןבָאה ייז .קַאילָאּפ ַא טלעטשעגניײרַא ןעמ טָאה ,(ןסובָאטָא) קצול

 רעדָא טעברַא עשיגָאגַאדעּפ ןצ ,סנטסָאּפ עלַאּפיצינומ ןוא עוויטַארטסינימדַא וצ ןדיי
 ןעוועג זיא קיטילָאּפ רעייז .(.וו.ַא .א רעטסעװש-ןקנַארק ,םיריוטקָאד) ןזעוו-סטייהטנוזעג
 ,"ָאגעװס ָאד יָאווס , גנוזָאל יד

 ןעוועג ןענעז סרעדנוזַאב ןוא ןרָאװעג טמערָארַאפ זיא גנורעקלעפַאב עשידיי יד
 ןריט עלַא עכלעוו רַאפ ,רעלדנעהניילק ןוא רעקרעװטנַאה יד ןופ טנגוי יד טלפייווצרַאפ

 .טכַאמרַאפ ןעוועג ןענעז

 ,עקירעמַא ןייק :ןײרַא טלעוו רעסיורג רעד ןיא ןפיולטנַא טנעקעג טָאה'ס רעװ
 טַאקיפיטרעס ַא ןגירק ןוא ןגָאלשרעד ךיז טנעקעג טָאה'ס רעװ ןוא ליזַארב ,עדַאנַאק
 םיא ןבָאה לטעטש ןיא םירבח ענייז ןוא רעכעלקילג ַא ןעוועג זיא ,לארשייץרא ןייק

 .ןרירגימע טנעקעג ןבָאה עקיצנייא רָאנ רעבָא ,ןעוועג אנקמ

 | ייטראפ עשיטסינומאק יד
 טסולפנייאעב טכייל ןענעז ,עכעלטנעגוי עדנעזיורב ,ענעדירפוצמוא יד ןופ לייט א

 םורַא טריּפורג ךיז ןבָאה עכלעוו ,סעיצַאזינַאגרָא עקניל יד ןופ ןעגנוזָאל יד ןופ ןרָאװעג

 ,ײטרַאּפ עשיטסינומָאק ענענַאטשטנַא-יינ יד סרעדנוזַאב ןוא ,לוש-סקלָאפ רעשידיי רעד

 יד, :ןעמָאנ ןרעטנוא 1924--1923 ןרָאי יד ןיא לטעטש ןיא טריזינַאגרָא ךיז טָאה סָאװ
 .?עניַארקוא ברעמ ןופ ײטרַאּפ עשיטסינומָאק

 רעריפנָא עטשרע יד .לַאגעלמוא גנערטש ,ךיז טייטשרַאפ ,ןעוועג זיא ײטרַאּפ יד

 רשא ,גרעבנזייא םהרבַא ,רעטױר השמ ,קעשורַאב לחר ,עברעו לחר :ןעוועג ןענעז

 ַא ןסיירטימ ןזיװַאב ןבָאה סָאװ ןטסילַאעדיא עטנערברַאפ ,עיירטעג ערעדנַא ןוא רעסקָאב

 ,טנגוי רעשידיי רעד ןופ לייט ןשפיה

 ןבָאה ןוא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ טרעדנוזעגּפָא ךיז ןבָאה ןטסיקלַאפ יד
 טסייג ןיא רעדניק יד ןגיוצרעד טָאה עכלעוו ,עלוש-סקלָאפ רעד טימ רָאנ ןבעגעגּפָא ךיז

 :ןבילבעג ןענעז עוװײטקַא יד ןשיװצ .ןשטנעמ עקידנטעברַא ןוא עוויסערגָארּפ ןופ

 .ערעדנַא ןוא רעטסוש קיציאי-םהרבַא ,יקצָאסיװ רָאטקָאד ,קישטלַאּפזעב ,רעגניוועל

 לטעטש

 ןוֿפ םיובח טימ ךיז טיירֿפ סעמַאש עלערימ

 ,לשרעה .קאוודא לשרעה :ןטימניא .,לָאמַא

 ךילגטימ רעקיטכיס ַא ןעוועג זיא רעכלעוו

 זיא ,שיור יאצוי ןוגרא ןוֿפ טָאו ןיא

 טשינ טָאה ןוא ,1975 רַאונַאי ןיא ןברָאטשעג

 -טנפערַאֿפ לקיטוא ןייז ןעעז וצ ןעוועג הכוז

 ."'אשי'זור רֿפס ,, ןיא טכעל
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 תורבה יתש

 -לדָאנ רעד סַאגיעבמָאב רעד ןיא טריזינַאגרָא ךיז טָאה 1927--1926 ןרָאי יד ןיא
 ןעוועג זיא רַאטערקעס רעד .ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד וצ טרעהעג טָאה סָאװ ,ןייארַאפ

 ,ןעראג םחנמ ,סישטשעימָאּפעינ יד :ןעוועג ןענעז םירבח עוויטקַא יד ןוא גרעבנזייא םהרבַא

 וו ,ןעגנוכיירגרעד ליפ טַאהעג טָאה ןייארַאפ רעד .ערעדנַא ןוא קילָאװ הרש

 ןבָאה סרעדנוזַאב רעבָא .וו.ַא .א ןיול םעד ןרעסערגרַאפ ,גָאט-סטעברַא םעד ןרענעלקרַאפ

 עסייה טריפעג :עיגָאלָאעדיא עשיטסינומָאק יד ןטײרּפשרַאפ וצ ןבעגעגּפָא ךיז ייז

 .ןטסינויצ יד ןגעק ןוא עמורפ יד ןגעק סעיסוקסיד

 רעטעּפש .1920 רָאי ןיא ןרָאװעג טכַאמרַאפ ןייארַאפ רעד זיא ןטסערַא עכעלטע ךָאנ

 טָאה עכלעוו ,(יײטרַאּפ-רעטעברַא עשידיי עניײמעגלַא) "פאיא , רעד טריזינַאגרָא ךיז טָאה
 ,ןעגנוגלָאפרַאפ יד ןוא 1920--1926 ןרָאי יד ןיא ןטסערַא יד ,לַאגעל טריטסיזקע גנַאל טשינ

 טשינ ןבָאה ,תוחּפשמ ערעייז ןגעק ייס ןוא םזינומָאק ןיא עקיטכעדרַאפ יד ןגעק ייס

 .סַאג רעשידי רעד ףױא עעדיא רעשיטסינומָאק רעד ןופ העּפשה יד טכַאװשענּפָא

 .ערעדנַא ןוא טייח ,רעטומלרעּפ ,עברעוו : תוחּפשמ יד ןטילעג ןבָאה סרעדנוזַאב

 יד ןענעבנג) דנַאברַאפטַאר ןייק ןפיױלטנַא ןזיװַאב ןבָאה ןטסיװיטקַא עכעלטע

 ןיא ,ווירב ערעייז ןופ .ןריטסערַא טלָאװעג ייז טָאה ייצילָאּפ עשיליוּפ יד לייוו ,(ץענערג

 רעד ןופ םירבח ענעבעגעגרעביא יד ,ייז זַא ,רָאלק ץנַאג ןעוועג זיא ,טייצ עטשרע יד

 .טכַאמ רעשיטעיווָאס רעד ןופ גנואיצַאב רעד ןופ טלפייווצרַאפ ןענעז ,ײטרַאּפ

 זַא ױזַא ,ןעמוקעגמוא ןענעז ייז ןוא ןרעגַאל ערעוװש יד ןיא טקישרַאפ ייז טָאה'מ

 רעזייל ןוא ןערָאג דניקסיז וצ ןעעשעג זיא'ס סָאװ גָאט ןקיטנייה זיב טינ טסייוו רענייק

 .טייח

 תנושיוטנא ערעטיב יד

 עלַא ןופ טפַאשרעדורב -- ןעגנוזָאל יד זַא ,ןזיוװַאב טָאה טייקכעלקריוו ערעטיב יד

 ,ענייש יװ רעמ טשינ ןענעז -- ןטעטילַאנָאיצַאנ עלַא ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג ,רעקלעפ

 | ...רעטרעוו עטסוּפ

 יד ןרָאװעג טרעטייוורעד ןענעז ,לטעטש ןיא ןעמוקעג ןענעז ןטעיװָאס יד יו דלאב

 ןופ רעניַארקוא ןרָאװעג ןעמונעגוצ ןענעז טרָא רעייז ףיוא ןוא ןטנַאיצילימ עשידיי

 .רעפרעד רענליּפָאט ןוא רעוװָאבילַאשז

 ןופ רעניַארקוא ןַא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא זיא טַאר-טָאטש ןופ רעציזרָאפ סלַא

 ןטסיװיטקַא עטסיירטעג יד ןופ ןעװעג זיא רעכלעוו ,עברעוו לטָאמ .ןיטָאכיט ףרָאד

 זיא ,ײצילָאּפ רעשילױוּפ רעד ןופ תופידר יד ןופ ןטילעג קרַאטש טָאה החּפשמ ןייז ןוא

 ןכלעוו ,וויטַארעּפָאָאק ןדילַאװניא ןופ רעציזרָאפ סלַא טמַא ןייז ןופ ןרָאװעג טקיטײזַאב

 ,טריזינַאגרָא טָאה רע

 ַא .טימעסיטנַא ןַא ,רעניַארקוא ןַא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא זיא טרָא ןייז ףיוא

 םענופ טפַאשרעריפנָא רעשידיי רעד ןגעק טגָאזעגסױרַא ןפָא ךיז טָאה סָאװ ,רוכיש

 ,וויטַארעּפָאָאק

 "עוועג יד ןגעק ןעגנוגידלושַאב עילַאװכ ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה 1940 רָאי ןיא ןיוש

 .טיבעג ןשימָאנָאקע ןפיוא טשרמולכ ,רעדילגטימ-ייטרַאּפ עשיטסינומָאק ענעז

 עשידיי ךַאסַא ןגעק ןסעצָארּפ עכעלטכירעג ןרָאװעג טריפעג ןענעז קיטייצכיילג

 רעטסּוװַאב רעד רעטנוא ,ןרָאװעג טקישרַאפ ןענעז תוחּפשמ עכעלטע ןוא עטלעטשעגנָא

 רעּפעט ףלָאװ ,םיובנירג לטָאמ ןוא םייח .ןטסילַאטיּפַאק ענעזעוועג סלַא ,גנוקידלושַאב

 ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ ןטסילַאעדיא עיירט ענעזעװעג -- ערעדנַא ןוא

 .דנַאלסור ןיא טכַאמ רעשיטסינומָאק רעד ןופ ןרָאװעג טשױטנַא רעייז ןענעז

 ןרָאי עגנַאל יד ,תוחּפשמ ערעזדנוא ףיוא תופידר יד ,ייצילָאּפ עשיליוּפ יד סָאװ

 טייקכעלקריוו יד טָאה -- ןזייַאב טשינ ןבָאה ַאזערעביזוטרַאק רעגַאל רעד ןיא עמרוט

 -- ןדיי רַאפ געוו ןייא רָאנ ָאד זיא'ס זַא ,ןגייצרעביא וצ -- ןזיוװַאב דנַאברַאפ ןטעיװָאס ןיא

 םא, לייו -- טנעה ענעגייא ערעייז טימ םייה עשירָאטסיה ,ענעגייא רעייז ןעיוב וצ

 "ליל ימ -- יל ינא ןיא
 ךָאנ דלַאב עקַאט ןבָאה ,דנַאלסור רעביא טרעדנַאװעג ןבָאה סָאװ ,עלַא יד ןוא

 .לארשייץרא ןייק געוו םעד ןענופעג המחלמ רעד
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 .(1934) ילייטרוא רעד ,, עסעיּפ

 ' יד רָאֿפ טל

 עטש :זייוהק רעשיט אמ קו יו עי 2 2

 עּפורט רעד ןיא

 ךילגטימ סלַא ןרעוו וצ טנכערַא ַאפ ידכ ,ץלַא ןָאט ןוא לי ָא ,ןטעליב יד ּפש ןיא ןעמענלייטנ

 ןופ רעדנירג יד -- ןדניל לסָאי ןוא דוַאב

 .לטעטש ןיא רעטַאעט ןשידיי

 -מילק יסייֿפ ,סעמַאש רעטלַא ןטסיטרַא יד

 רע קילדנעצ

 ןגעוו דובכ סיורג

 ןעגניז ןיא

 ה עכעלטנגוי

 ןליּפש ןיא רעד

 ד ןב ָא
 ןפיו קראפ ,סעיצַארָא = ן קעד יד ןלעטשפיונוצ ןפלָאהעגטימ

 א ,עניב

 ,טסיטרַא םעד

4 

 ,עמַארד רעד

 ָאה סָא אוו ,ןטסיטר ַא רעד א
 יז

 רעד ףיוא טנכייצעגסיוא ךיז ןב

 ָאפ עדעי
 קיטַאמעלבָארּפ יד

 גנו

 ָאה'מ ןופ

 רעביא טריטוקסיד טָאה'מ ,לטעטש ןיא שינעעשעג

 טימ טדערעג טָאה'מ ןוא ךעלדיל יד ןעגנוזעג ט
 לעטשר יז

 "רעגניפ

 ֹא ןעוועג זיא

 ָא ה לטעטש

 ןעגנולעטשרָאפ

 ט

 קיאעפ עכעלריט

 ָאק ,

 קעלעג,

 ןוא עשימ

 יד ט

 ןריפוצסיוא ןעגנולעג ייז ןיא עיציאוטניא ערַאברעדנּוװ ןוא ןטיי

 ןיא םלוע רעד עכלעוו ןופ ,ָאװינ ןכיוה ַא ףיוא ,עשיגַארט

 ַאנ

 ָאה יז

 ןוא ?תוברת, ,םימותי-תיב ןר

 טליּפשעג טָאה סָאװ עּפורט יד ,"ןטסינויצ , יד ןופ רָאסישזער רעד ןעוועג זיא יסייפ

 ערעייז טימ רעבָא ,טסנוק -רעטַאעט ןופ סעימעדַאק א ןיא טנרעלעג טשינ ןב

 ק ערעדנַא אפ
 יז

 .סעיצוטיטסניא עשי ּפָארטנַאליפ-עלערוטלו

 ,לושסקלָאּפ רעשידיי רעד תוסנכה עריא טעמדיווװעג טָאה

 סָאװ עּפורט יד ,"ןטסיקלָאפ, יד ןופ רָאסישזער רעד ןרָאװעג זיא רעטלַא :טלײטעגּפָא

 יז ןבָאה ביױהנָא ןיא

 ןוא דרָאבמילק יסייפ

 ךיז ייז ןב ָא ה רעטעּפש .ןעמַאזוצ ע ּפורט רעייז טריפעג
 : לטעטש

 ,סעמַאש רעטלַא 9

 ןיא עטביל ַא ב װײ א עטנַא = קַאב ,טיילעגנוי עטבַאגַאב ייווצ ןעועג ןענעז רעדנירג יד

 ,ןרָאטַאמַא-ןטסיטרַא

 ּפ ןיא ייס ןוא גנורעטסייגַאב ןיא ייס ,לטעטש

 ןענעז סָאװ ,רעביירש עשידיי-טשינ ןוא

 9 םזַאיזוטנע ןוא טנ אלַאט טימ

 ָאוועג ט כַארבעגסױרַא
3 
 יד ךרוד עניב רעד ףיוא ןר

 עשידיי יד וו
 א

 רעוו יד רעביא קימעל ָא

 ,גנופאש ע

 טעמכ ן

 פ ק

 ַא ןַא ןעוועג זיא שטשישזָאר ןיא רעטַאעט רעד

 , ןוא טנגוי רעד ןופ לייט ןסיורג ַא ןעמונעגמורַא
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 קאשטלאק םהרבא
 אל רעד

 םהרבא ןעוועג זיא ןעמָאנ רעתמא ןייז
 ןפורעג םיא טָאה ןעמ רעבָא ,רעדעפשיפ
 ןוא ןעזסיוא ןקיזיר ןייֵז בילוצ ,"קַאשטלָאק;;

 רעד יו ,טנַאה ןיא ןקעטש ןקיביײיא ןטימ

 .קַאשטלָאק לַארענעג רעשיסור

 -רַאֿפ ןוא רעכַאמלטיה ַא רע זיא ןעוועג

 רעבָא ,"עשַאק ףיוא רעסַאוװ,, רע טָאה טניד

 טימ לופ ; קידנעטש ןעוועג רע זיא ךעליירפ

 ןיא םענייא ןדעי ייב טבילַאב ןוא רָאמוה

 .לטעטש

 רעשטשישזַאר יד טימ ןצייר ךיז טגעלפ רע

 :ןעָארד ייז ןוא םיריבג

 טייצ א ןעמוק טעוו'ס ,םיריבג טקנעדעג

 .ןעמוק "ערעזדנוא , רָאנ ןלָאז ,ךייא ףיוא

 ןוא ןסור יד טניימעג רע טָאה '?ערעזדנוא,

 ,ןטסינומַאק

 טכעלקריוורַאפ םולח ןייז טא ךעלדנע

 -ָאר ןייק ןעמוקעג ןענעז ןסור יד .ןרָאװעג

 רע'תמא ןַא ןרָאװעג סא'ס ןוא שטשישז

 םירחוס יד ייב ןעמונעגוצ טָאה'מ .ןברוח

 ןעמהרבַא ייב ךיוא ןוא ןטפעשעג ערעייז

 .טפעשעג-לטיה ןייֵז ןעמונעגוצ ןעמ טָאה

 ןעמוקַאב דלַאב ןבָאה םיריבג ענעזעוועג יד

 רעטיב ןעוועג זיא םיא רעבָא ,סעלעטש עטוג

 -רַא טזומעג רעטייוו טָאה רע .רעטצניפ ןוא

 ןוא וויטַארעּפָאַאק-לטיה ַא ןיא רעווש ןטעב

 ףיוא רעסַאוװ,, טנידרַאֿפ רעטייוו טָאה רע

 ..."עשַאק

 ןצייר ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה םיריבג יד ןעוו

 : םיא טימ

 יי ערעזדנוא ןענעז ּוװו ,על'מהרבא ,ונ,

 : טרעפטנעעג ייֵז רע טָאה

 ןעמוקעג ןענעז ןסור עקיזָאדיד ,טרַאװ,,

 סופוצ ןעייג "ערעזדנוא,,/ רעבָא ,ןקנַאט טימ

 יי ...עווקסָאמ ןופ ---

 עדאנאק ,סעמאש לדנעמ

 -טקלָאֿפ רעד ייב זיירק רעשיטַאמַארד רעד
 ןענעז ּוװ , גנולעטשרָאֿפ יד סיוא טריפ עלוש

 .(1924) "רעדניק עניימ
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 ןייא רַאפ ."ענרַאשזָאּפ , רעד ןיא לָאמַא ןוא לַאז סנײטשנרָאג ןיא ןליּפש טגעלפ'מ
 ןוא טפַאשגנע ןיא ןסעזעג ,"עקרָאלַאג, רעד ןיא טעליב ַא טפיוקעג ןעמ טָאה יטָאלז

 ןטבַאגַאב ןופ "תומכח, יד רעדָא ,ןיסייּפ ,ןרעטלַא ןופ "ןעשטעיר, יד וצ ךיז טרעהעגוצ

 סעמַאש לדנעמ ןוא הילדג עלופטנַאלַאט יד ןופ ,(רעדורב סיסייפ) דרָאבמילק עבול

 .ערעדנַא ךַאסַא ןוא (סעקינעמילּפ סרעטלַא)

 ךױה לָאמַא ןוא טמיטשעגטימ ליטש "עקרָאלַאג, רעד ןיא םלוע רעד טָאה לָאמַא

 וא -- ?!ַאקרָאלַאג ַאשיט , :יירשעג סקַאשטלָאק םהרבַא ךיז טרעה ןַאד ...טריטסעטָארּפ
 ,ליטש טרעוו'ס

 : ךעלזייה עמערָא ,ענעדיײשַאב יד ןופ ןעגניז ןרעה טנעקעג ןעמ טָאה סנגרָאמוצ ףיוא
 ךַאלרעדניק טעילוה ,טעילוה,
 ,גנוי ךָאנ טנעז ריא ןמז לכ

 גנילירפ ןזיב רעטניוו ם'נופ

 "גנורּפש ןצַאק ַא זיא

 : רעדָא

 םינמחר ינב ןדיי,

 ?.,,ךייא ייב ָאד זיא ץרַאה טוג ַא

 ןייש ױזַא סיוא ,ךעלטנגייא ,ןקורד ןטסיטרַא יד זַא ,טליפעג טָאה םלוע רעטושּפ רעד
 יז ןבָאה רַאפרעד ןוא -- .וו.ַאא ןעגנושיוטנַא ,סעביל ,ןעגנובערטש ,ןליפעג ערעייז

 .עניב רעד ףיוא רָאפ טמוק סע סָאװ ץלַא טבעלעגרעביא ןוא טבעלעגטימ

 ןיירַא טגנערב'ס סָאװ ,ןעקנַאדעג עיינ יד ןופ ןדירפוצ ןעוועג טשינ ןענעז עמורפ יד
 ,.?רעטַאירט , ןפור םיא ןגעלפ ןוא רעטַאעט רעד

 -- ענליוו ןוא עשרַאװ ןופ סעּפורט עלענָאיסעּפָארּפ ןעמוק ןגעלפ טייצ-וציטייצ-ןופ
 ,רעליּפש ןרָאטַאמַא -- ?סעלעיטינויל , ענייז טַאהעג ביל טָאה םלוע רעד רעבָא

 רעטלַא ןוא דרָאבמילק יסייפ עלופטסנידרַאפ יד רַאפ ןעמ טלָאװ רעקלעפ ערעדנַא ייב
 לרוג רעד יו ,רעטיב ןעוועג זיא לרוג רעייז רעבָא ,רעלעמקנעד טלעטשעג סעמַאש

 ,לטעטש ןיא ןדיי עלַא ןופ

 ; ןרָאװעג ןסעגרַאפ טשינ ןענעז לרוג רעייז ןוא ייז זַא ,ןכייצ ַא ןייז תורוש יד ןלָאז
 לרוג רעייז ןוא טייהדניק רעטייוו רעד ןופ ןרעױא ערעזדנוא ןיא טגנילק לוק רעייז זַא
 ,רעהפיוא ןָא טולב רעזדנוא ןיא טכָאק



 זיירק רעשיטאמארד רעד

 עדאנאק ,סעמאש לדנעמ

 :עּפַאמ רעד ףיוא וליפַא טשינ ךיז טניפעג ,ןילָאװ ןיא עלעטעטש ןיילק ַא ,שטשישזָאר

 ַא טריפעג טָאה סע ןענַאװ ןופ ,טימרעד ןיא עקווישטעּפָאק ןוא קצול ןוא לעװָאק ןשיווצ

 .שטשישזָאר ןייק געוו

 טָאה ,רופ ַא טימ ןרָאפעג זיא ןעמ זַא .רענייטש עסיורג טימ טריקורב יײסָאש רעד

 .קָאב םייב גרַאב םעד זיב ןגיוצעג ךיז טָאה געוו רעד .סעקשיק יד טלסײרטעגסױרַא סע

 .סעטָאלב עסיורג ןוא רעבירג טימ לופ ןעוועג ןענעז ךעלסעג עקיטייז יד

 סע זיא ךעלרעניא רעבָא ,ךעלרעסיוא שטשישזָאר ןעעזעגסיוא טָאה סַאזנייא ןוא יורג

 -לעזעג טימ ןוא ןשטנעמ טימ טלעמיוועג טָאה סע .טייקנייש ןוא ןבעל טימ לופ ןעוועג

 ,טייקיטעט רעלערוטלוק ןוא רעכעלטּפַאש
 ,עלושסקלָאפ עשידיי יד :סעיצוטיטסניא ןוא ןלוש טימ לופ ןעוועג זיא שטשישזָאר

 ,בולק רעשידיי ,ןלוש עשיליוּפ ,ןטרָאג-רעדניק ,"בקעי-תיב , הבישי יד ,"תוברת, רעד

 ,ןזפינויצ ,ןטסיקלָאפ :סעיצַאזינַאגרָא ךַאסַא ןוא ןקעטָאילביב עשיאערבעה ןוא עשידיי

 ; ןלייּפ ןיא טנַאקַאב ןעוועג ןענעז סָאװ ,ערעדנַא עלַא ןוא "יחרזמ, ,ןטסידנוב ,ןטסינומָאק

 .וו.ַא.א ןייארַאפ םירחוס ,ןייארַאפ רעלדנעהניילק ,ןייארַאפ רעקרעװטנַאה רעד

 טרָא קידובכב רעייז ַא ןעמונרַאפ טָאה ןענייארַאפ ןוא סעיצַאזינַאגרָא עלַא יד ןשיווצ

 ןיא טכַארבעגנײרַא טָאה רע .עלושסקלָאפ רעשידיי רעד ייב זיירק רעשיטַאמַארד רעד

 ןיימ ןעוועג זיא זיירק ןיפ רָאטַאזינַאגרָא רעד .טייקכעליירפ ןוא ןבעלירוטלוק לטעטש

 יד :"ענכַאי עבָאב יד, ןעװעג זיא גנולעטשרָאפ עטשרע יד .סעמַאש רעטלַא רעטעפ

 ,ןוג קילימש ,ןַאמדלעפ ןבואר ,סעמַאש רעטלַא ,ןדניל לסָאי ,דרובמילק יסייפ : רעליּפש

 .ערעדנַא ןיא קינשַאטָאּפ עדיירפ ,יקסוװָאצַאק ַארַאלק ,ןײטשנטַָאר עינָאר

 ,עלושסקלָאֿפ רעד ייב זיירק רעשיטַאמַארד

 ,לרעֿפ השמ :רעקיטַאֿפמיס ןוא רעליּפש

 ,לטניג עפופ ,ןַארּפַאז היסיז ,(בראג לטָאמ

 לדנעמ ,ןמרעקוצ עידָאלָאװו ,למיוב סהרבַא

 ,סעמַאש הילדג ,זדמלמ המלש ןַאמשיפ

 תרש ,(-) ,ןַאמקיד ,(--) ,אכ קילומש
 היתב ,ןַאמקיד לבייט ,םיוּב היתב ,שטַאנוּפ

 ,ןַאֿפשנירג לעדָא ,רעשיילֿפ היתב ,רעטכיד

 ןושרג ,לדנַאק לטָאמ } יקסוועשאראבז לאומש

 ,סאמַאש רעטלַא ,אויֿפש עדיירֿפ ,אריֿפש

 -שיפ עינאס ,צלַאהנויֿפ יסאי ,טיֿפאק הביר

 ייב .שטישטאנ המלש ,עטסוּפַאק הנח ;ןַאמ

 לירפא ןיא "טכַאנ רדס יד ,, גנולעטשרַאּפ רעד
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 יד, עסעיֿפ יד סיוא טריֿפ רעטַאעט רעד

 .(1934) "טכַאנ עטס1

 טייח עלערימ ,רעש עטיא : תוובח יירד

 .(לאושי) ןַאמרעבעל עצניד ןוא (עדַאנַאק)
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 ,זיירק םוצ ןרעהעג ןוא ןטסיטרַא ןרעוו טלָאװעג עלַא ןבָאה גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ

 ,סעמַאש רעטלַא :ןטסיטרַא יד 7? רעדניק עניימ ןענעז וו, :גנולעטשרָאפ עטייווצ יד
 ,רעקנַאּפַאראש השמ ,ןַאמרעביל ,גרעבנזייא ,ץכ קילומש .לעגָאשטש ץלָאהנזיּפ יסָאי
 ,רעסקָאב ריאמ ,קילָאװ לטָאמ ,לדנַאק ריאמ ,סָאק ךורב ,קינשַאטָאּפ ,רעדייפשיפ םהרבַא

 .ערעדנַא ןוא קילָאװ עילַאמ ,קינשַאטָאּפ עדיירפ ,טיּפָאק ,רעברעוו עינָאר

 רעמ ןעוועג זיא זיירק רעד .גלָאפרעד סיורג ַא טַאהעג טָאה גנולעטשרָאפ יד ךיוא

 ןוא שטנעמ ,טָאג, ,"דיי עלעטניּפ סָאד, :גנולעטשרָאפ עיינ ַא ןכָאװ סקעז עלַא ,וויטקַא
 ."רעקיכלימ רעד היבוט , ,"לוזייט

 טָאה לטעטש סָאד ןוא תוחוכ עיינ ןגיוצעגוצ טָאה ,רָאסישזער רעד .,סעמַאש רעטלַא

 רעזדנוא טימ ןליּפש ןעמוק ןגעלפ ןליוּפ ןופ ןטסיטֹרַא עשידיי עסיורג .טבעלעגפיוא

 .עלושסקלָאפ יד ןציטש וצ טעמדיוועג ןעוועג זיא הסנכה יד .זיירק ןשיטַאמַארד

 טעדנירגעג ןוא זיירק ןשידיי ןופ ןסירעגּפָא דרובמילק יסייפ ךיז טָאה טייצ רעד ןיא
 עטשרט יד .ענרַאשזָאּפ ןיא ןליּפש ייז ןגעלפ טייצ-וצ-טייצ-ןופ .עּפורט ערעדנוזַאב ַא
 עבול ,דרובמילק יסייּפ :טליּפשעג ןבָאה'ס ."ענעגנָאהעג 7, ןעוועג זיא גנולעטשרָאּפ
 יקסװָאצָאק ַארַאלק ,ןַאמצלעפ םהרבא ,דרובמילק עינומ ,דרובמילק השמ ,דרובמילק
 םעד טעמדיװעג ןעוועג זיא הסנכה יד .ערעדנַא ןוא ןעפ השנמ ,ןײטשנטָאר עינַאר

 | ,םימותייתיב

 רעד ייב זיירק-טנגוי ַא טעדנירגעג ,סעמַאש הילדג ,רעדֹורב ןיימ טָאה רעטעּפש

 ,רעגנַאל עקלע ,סעמַאש עינעה ,םיוב (היתב) עיסַאב :סעיווער ןליּפש וצ -- עלושסקלָאפ

 ,ןעוויפ םעניב ,ענסָאט רעטלַא ,עטסוּפַאק אנח ,עטסוּפַאק ענראשט ,רעטכיד (היתב) עיסַאב

 ןפיוא , : עיווער עטשרע יד .ץעוויר ןורהא ,יקסראבארג השמ ,סעמַאש לדנעמ ,סָאק חונ

 ַא ןעװעג זיא סע ןוא ןייש רעייז ןעװעג ןענעז סעיצַארָאקעד יד ."דירַאי ַא למיה
 ,גלָאפרעד רעסיורג

 ,"רעדירב ייווצ, ,"לייטרוא רעד, ,"רעטס'41 רעד, :טליּפשעג טָאה ןיירק רעד

 קילימש ,ץלָאהנזיּפ עקסָאי ,סעמַאש רעטלַא :ןעמונעג לייטנָא ןבָאה'ס ."קוביד רעד,
 לדנעמ ,ענסָאס רעטלַא ,סעמַאש הילדג ,עטסוּפַאק אנח ,אריפש ,שטישטאנ ,יקסוועשרָאבו

 עקלע ,םיױב עיסַאב .ץלָאהנזיּפ לטיג ,טיפאק עוויר ,ןעוויפ םעניב ,סאק חונ ,סעמַאש

 ,דמלמ המלש .,ןַאמשיפ לדנעמ :זיירק םִוצ טגנַאלַאב ןבָאה ךיוא .סעמַאש עינעה ,רעגנַאל

 .ענסָאס עקדיירפ ,לדנַאק לטָאמ ,רעטכיד עיסַאב ,ןַאמשיפ עינָאס



 ןופ טּפַאשרעריפנָא רעד רעטנוא ,קירוצ ןרָאי טימ ,טעברַאעג ןזיירק יד ןבָאה ױזַא

 .סעמַאש הילדג ןוא סעמַאש רעטלַא

 וצ ,ןייארַאפ רעקרעװטנַאה םייב זיירק-טנגוי א טעדנירגעג ךיא בָאה ךָאנרעד

 ןבָאה רימ .עלוש רעד ןופ תורבח ןוא םירבח עניימ עלַא טגנַאלַאב ןבָאה'ס ןכלעוו
 ,ןייארַאפ רעקרעװטנַאה ןופ לַאקָאל ןיא טליּפשעג ןבָאה ןוא עיווער ַא טלעטשעגנעמַאזוצ

 ןיא גנולעטשרָאפ ַא ןכַאמ וצ ןסָאלשַאב רימ ןבָאה ,גלָאפרעד ןסיורג םעד קנַאד ַא

 -ייגיצ , .שידיי ףיוא שיליוּפ ןיפ עסעיּפ ַא טצעזעגרעביא בָאה ךיא .רעטַאעט סניײטשנרַאג
 .דרובמילק עיסיז טליּפשעג טָאה עלָאריטּפױה יד .ןעמָאנ רעד ןעוועג זיא ?עביל רענ

 .החלצה עסיורג ַא ןעוועג זיא'ס

 יד .שטשישזָאר ןייק ןיירַא ןענעז ןסור יד .המחלמ יד ןכָארבעגסױא זיא גנילצולּפ

 יד ןטלַאהוצנָא ידכ ,ןוט וצ סעּפע ןסָאלשַאב ךיא בָאה טלָאמעד .ןריולרַאפ ךיז טָאה טנגיי
 ,רוטלוק עשידיי

 ןסיורג ַא טריזינַאגרָא ןבָאה קערוט לשרעה ןוא סָאק חנ ,סעמַאש לדנעמ ,ךיא

 יד רָאכ םוצ טגנַאלַאב ןבָאה'ס .ןַאמדלעפ ןבואר ןעוועג זיא טנעגיריד רעד .רָאכ ןשידיי

 ןיא רַאכ רעטסעב רעד ןרָאװעג זיא'ס .ןשטנעמ 120 -- סעיצַאינַאגרָא עלַא ןופ טנגוי

 טוטיטסניא ןשילַאקיזימ רענילָאװ ןופ גנונכייצסיוא ןַא ןעמוקַאב ןבָאה רימ ןוא ןילָאװ

 ,קצול ןיא

 ועבָא ,ןטערטסױרַא טרָאד וועיק ןייק ןרָאפ וצ ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא רָאכ רעד

 .ןרָאװעג טכעלקריוורַאפ טשינ זיא סע ןוא ןכָארבעגסױא המחלמ יד זיא ,רעדייל

 טייזעצ ןענעז טשער יד ןוא ןעמוקעגמוא זיא טנגוי רעד ןופ לייט רעטסערג רעד
 .טלעוו רעצנַאג רעד רעביא ןרָאװעג טײרּפשעצ ןוא

 יז ןלעװ ,ךוב רעזדנוא ןענעייל ןלעװ ןוא ,ןבילבעג ןבעל ןענעז סָאװ ,יד רַאפ

 ךיז ןוא שטשישזָאר ןופ עטכישעג לטיּפַאק ַא ,ןעמַאזוצ רימ טימ ,ןבעלכרוד לָאמַאכָאנ
 .ןרָאי-טנגוי ענעדלָאג ערעייז ןיא ןענָאמרעד

 ,ןעמָאנ רעייז רַאפ קנעדנָא ןַא ןייז סָאד לָאז -- ָאטינ רעמ ןיוש ןענעז סָאװ ,יד רַאפ

 לסיב ַא ןעגנערבניירַא טימַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדניק עשידיי ,עשיטסילַאעדיא רַאפ

 טלעוו רערענעש ַא וצ טבערטשעג ןוא טמולחעג ןבָאה ייז .ןבעל ןכעלגעטגָאט ןיא טייקנייש

 רעזדנוא ןיא עכָאּפע רערעטצניפ רעד ןופ ףוס םעד ןבעלרעד וצ ןעוועג הכוז טשינ ןוא
 .עטכישעג

 טימ גָאט-הנותח ןיא שאלפ הלייב

 .(1938) לערעֿפ היבוט

 ןטייווצ רעייז תעב סעמַאש לדנעמ ןוא לוימ

 -תיב ןיא עמַאנֿפױא .לארשי ןיא  ךוזַאב

 .1972 רעמוז ,שטשישזָאר
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 עטסרעייט עניימ ןופ קנעדנא ןיא

 קראידוינ ,ןייטשרעלעג באב

 עניימ ןעגנערבסיורַא ןוורּפ לױו ךיא ןוא 1975 רַאונאי רעטי8 רעד זיא גָאט רעד

 .ריּפַאּפ ןפיוא ןעקנַאדעג ןוא תונורכז
 ןילַא רענייא רעביא טביילב'מ ןעוו ,טײהנגנַאגרַאפ ַא ןעמ טבײרשַאב ױזַא יו

 ךיא טלָאװ הןעּפ ןופ רעטסיימ ַא ןעוועג ךיא טלָאװ ? החּפשמ רעטײרּפשרַאפ ַא ןופ

 ןכעלנעזרעּפ ןיימ ןגעלוצ ,ןושליעמַאמ ןיימ ןיא ,ןעימַאב ךימ לעװ ךיא .ןבירשעג רעכיב

 ."שטשישזָארירפס, טסייה סָאװ עדייבעג רעד וצ לגיצ

 ײנַאגרָא יד ,טנרעלעג ,טכַארברַאפ ןרָאיײרעדניק עניימ בָאה ךיא ּוו ,לטעטש סָאד

 הבישי רענװָאר ןיא ןיב ךיא ןענַאװ ןופ ,ןדנירג ןפלָאהעג ןוא טעדנירגעג סעיצַאז
 ןרָאפעג עקירעמַא ןייק ןוא ץיװָארבמָאד ןיא הרשכה-ץוביק ןיא רעטעּפש ןוא ןרָאפעג

 ..רָאי קיצרעפ רעבירַא ןיוש
 עטקיטייװעגנָא רעייז טייקפיט רעד ןופ ןּפעשסױרַא ךַאז עטכייל ןייק טשינ זיא'ס

 רעייז ץונ ךיא ,ןרעױדַאב םוצ סָאװ ,ךַארּפש ַא ןיא ןקירדסיוא ייז ןוא תונורכז

 ןריגַאדער ןטימ ּפָא ךיז ןביג עכלעוו םירבח עניימ זַא ,רעכיז ןיב ךיא רעבָא .קיניײוו

 ,קלָאט ַא ןכַאמ ןיוש ןביירש ןיימ ןופ ןלעװ ,"שטשישזָארירפס, םעד

 ןוא געווסנבעל ךעלנעוװועג ןייא יװ רעמ ,ךיז טכַאד ,טבעלעגכרוד בָאה ךיא ןיא ךוזַאב ןטרעפ ןייז תעב שטשושזַאר

 .רעטלע ןיימ ןיא ןשטנעמ ךַאסַא יו רעמ טכַאמעגכרוד קעשוד -- םיא ןבענ .1970 יאמ ןיא לארשי
 עטסביל ,עטסרעייט עניימ ןקיבייארַאפ זיא ,סרעדנוזַאב ָאד לו ךיא סָאװ .קרָאי"וינ ןוֿפ זוברַאג

 ,סעילימַאפ ערעיײז טימ רעדירב ,סעילימַאּפ ערעייז טימ רעטסעווש ,עמַאמ-עטַאט

 ןקנַאדעג עניימ ןיא ןענעז ייז .ןענעק וצ ,ןליּפַא ,ןעוועג הכוז טשינ בָאה ךיא עכלעוו

 .ןבעל ןכעלגעטיגָאט ןיימ ןיא קידנעטש

 "'תיב ןיא טסיוגַאב טרעוו ןייטשרעלעג באב

 סוהיי רעזדנוא

 ווירב -סוחי ןייז .קסירב ןופ שינייבייבצ 'רב דוד ןעוװעג ןזיא ה"ע עטַאט ןיימ

 ברה ,"בוטיםוי תופסות, םוצ קירוצ רָאי טרעדנוה עכעלטע ףיוא ןגיוצעג ךיז טָאה

 ןוא אטילד קסירב ןיא בר טייצ עסיוועג ַא ןעוועג זיא סָאװ ,רעלעה'ןַאמפיל בוט-פוי
 ,רימדול -- קסנילָאװ-רימידאלוו ןיא בר ןעוועג רע זיא 1642--1624 ןרָאי יד ןיא
 רעסיורג ַא ןעוועג .הנשמ רעד וצ "בוט-םוי תופסות, שוריּפ םעד ןבירשעג טָאה רע

 ,(רעלעג -- שיסור ןיא) רעלעה ןופ ןעמַאטש לָאז ןייטשרעלעג ןעמָאנ רעד .םכח דימלת

 רימ ןבָאה ,עטַאט ןיימ ךיוא ןוא ץכ קילאפ 'ר יװ ,ליש רעקסירט ןופ םינדמל ןדיי

 .ןסעגרַאפ טזָאלעג טשינ סָאד

 טעטכינרַאפ זיא רעכלעוו ,טעמרַאּפ ףיוא ווירב-סוחי ַא ןדייז ןיימ ייב ןעוועג זיא'ס

 ךימ טגעלפ רע ןעוו ,ה"ע רעפעפ והילא 'ר .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא ןרָאװעג

 קרַאטש ךיז זומ ךיא זַא ןענרָאװ רימ טגעלפ ,גָאטַאב תבש רועיש ןיימ ןרעהרַאפ

 ..סוחי ןיימ ןופ דובכ םעד ןטלַאהפיוא ףרַאד ךיא לייוו ,ןעימַאב

 .קסירָאטראשט ןופ לואוו השמ 'ר תב הקבר ןעוועג זיא עמַאמ ןיימ

 זיא סע .לדיימ גולק ַא ןעװעג זיא ,ה"ע עקסָאװד ,רעטסעוװש עטסטלע ןיימ

 וליפא ,דוס ַא ןעיורטרַאפ רעדָא הצע ןַא ריא טימ ךיז ןטלַאה וצ ןגינעגרַאפ ַא ןעוועג
 .ץרעוויק ןופ ה"ע ץעוויר לטָאמ טימ הנותח ריא ךָאנ

 .  :סעילימַאפ ערעייז טימ רעדירב עניימ

 ןוא םיא קנַאד ַא סָאװ ,רוחב ַא ןעוועג זיא ה"ע םוחנ רעדורב רעטסטלע ןיימ
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 טָאה -- ןַאמרעפורג עקמיולש ןוא ןַאמרעקוצ עידָאלָאװ ,סירפיש סָאק .םירבח ענייז
 ןיא ןעועג ןבעל רעייז זיא לָאמ ךאסַא .דיי ַא ןעפעשט טרָאטעג טשינ יג ןייק
 ךַאסַא ךיא בָאה ,טריטקעּפסער רעייז בָאה ךיא ןכלעוו ,ןעמוחנ ןיימ ןופ ...רַאפעג
 הרשכה ףיוא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,ןעמוקעג ץונוצ לעיצעּפס רימ זיא סָאד .טנרעלעג
 ןקידייטרַאפ ןוא ןפמעק טפרַאדעג רימ ןבָאה גָאט ןדעי טעמכ .ּוװ ,ץיװָארבמָאד ןיא
 .םיצולח ןוא ןדיי סלַא ץנעטסיזקע רעזדנוא

 ןעייטראפ ףניֿפ -- רעדירב ףניֿפ
 ירד -- ןדיי ייווצ ּוו טרַאד, :טרָאװכרוּפש ַא ןייז שטשישזָאר ןיא טגעלפ סע
 ןעװעג זיא םוחנ ןיימ .ןעועג ךעלקריוו סָאד זיא ןיוה ןיא זדנוא ייב ."ןעײטרַאּפ
 רעדורב ןיימ :ןויצ-ילעוּפ רעטעּפש -- ץולח ַא ןעװעג ןיב ךיא ; קינלייח-תירב ַא

 עכעלנעוועגרעסיוא ןַא ןוא ץוביק-רתיב ַא ןופ להנמ ַא -- ירתיב ַא ןעוועג זיא ה"ע לסָאי
 .טייקכעלנעזרעּפ

 וצ רעטעּפש ןוא ריעצה-ץולחה וצ טרעהעג טָאה ה"ע לשרעה רעדורב רעטירד ןיימ

 .סמאזניימעג ךַאסַא ןבָאה רע טגעלפ רימ טימ ,"ץולחח.

 זיא ןוא ריעצה-רמושה וצ טרעהעג טָאה ,ה"ע עלעבייל ,רעדורב רעטסגנוי ןיימ

 סטכעלש ןייק לָאמנייק רע טָאה זדנוא ייב .ןעמעלַא זדנוא ייב ּפָאק ןיא גיוא סָאד ןעוועג

 ..טוג ןעוועג זיא ןָאטעג טָאה רע סָאװ ץלַא ,ןעגנַאגַאב טשינ

 ,ליּפשייב רעייז ךרוד ,טנרעלעג זדנוא ןרעטלע ערעזדנוא ןבָאה ןָא זייוודניק ןופ

 וצ טרעהעג ןבָאה רימ שטָאכ .ןטייווצ םִיצ רענייא יירטעג ןוא ןבעגעגרעביא ןייז וצ

 ןָא ריר זַא ,טסּוװעג שטשישזָאר ןיא שטנעמ רעדעי טָאה ,ןעײטרַאּפ ענעדישרַאפ
 ..סנייטשרעלעג עלַא ןָא וטסריר ,ןייטשרעלעג ןייא

 טכַאלעג טָאה סָאװ ,עילימַאּפ ענעדנובעגנעמַאזוצ-גנע ןַא ןעװעג ןענעז רימ

 ..טקיטולבעג ןעמַאזצ ךיוא יו ןעמַאזוצ

 ןוא רעדירב ןוא רעטסעװש ,ןרעטלע עכעלסעגרַאפמוא עניימ רַאפ ,ייז רַאפ

 ..קיטייוו ןכעלדנעמוא ןוא ןרערט טימ ליפ תורוש יד טָא ךיא עמדיוו ,סעילימַאפ ערעייז

 |ַאמ ןוא קינווקש הוש

 ןוא ןייטשרעלעג לסָאי טימ םירבח עפורג ַא

 .קינלאראג השמ
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 טראוו א ראפ טראוו א

 ךעלטרעוו-ךאטש ןוא ךעלטרעווכיילג

9 

 סעקרעשטשאי טימ טכאל רע

 רעסַאוװ-הצמ יװ טּפַאכעצ

 עשַאק ףיוא רעסַאו טגָארט'ס

 ...איצומה ףיױא טשינ טקעלק הלח יד

 ןוויוא סםעד ןרעגלַאװניײא ףרַאד'מ ָא

 קיק י"ח ? סע טסָאק סָאװ 1 רעיײט יו

 אניווַאלַאּפ'ס

 ענכַאי א ,עכעדעס ַא

 -- ףױרַא לדנער ַא ,ּפָארַא לדנער ַא

 ףוס ַא ןייז לָאז

 ןַאװלַאב ַא
 דָאהאראפ רעד ,דזעיַאּפ רעד 60

2 

2 

23 

.4 

5 

.6 

.8 

59 

 קָארעשטַאּפ סעניײש ַא טָאה רע

 ןעיטַאמ ייב טשינ

 טעקצַאװעגּפָא םיא רע טָאה יוא
 לסיב א ךיז טעוװיקיארַאפ רע

 גיוא טוג ַא ןכערּפשּפָא

 לצנערק ַא ריזח ַא יװ םיא טסַאֿפ'ס

 ןעמ טשעל ,עביצָאק יד טנערב'ס זַא

 ףַאשימַָאּפ ןיא יז

 טגנירּפש ,עביצַאק רעד ףיוא טערט'מ זַא

 םינּפ ןיא יז

 לּפעט סָאד ןשַאװוּפָא טעכיוו ַא טכַאמ'מ

 טצנַאט ,ךעלדיימ ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא

 ךעלסקיש טימ ןעמ

 רַאה א ריזח ַא ןופ טוג

 ּפָא ךיז טפור ,שיט ןיא טּפַאלק'מ זַא

 רעש יד

 סעלעטסָאֿפ ןיא יוג ַא

 רעד יו רעגנעל זיא ךךָאװטימ רעד

 קיטשרענָאד

 טַאוברַאּפ ןדעי טימ זיא רע

 םיא גל שטָאכ -- טוג ױזַא זיא רע

 הכמ ַא וצ וצ

 זדנעג לפיוו .זדנעג עניימ טעליוק ,טחוש

 ..(דנַאג ַא םענייא ?וטסָאה

 עטַאּפַאק יד טעלױקעגּפָא

 רעקניל ןיימ ןיא טשינ רימ טכירק'ס

 האפ

 דלַאוו ןיא רעב ַא טרגּפעג

 לברַא ןיא םיא בָאה ךיא

 דָאב ןיא ךיד בָאה ךיא

 עקפאוו רעד ףיוא ןגעלפורַא ףרַאד'מ

 לגייט ַא רעדָא קינשזָארַאדַאֿפ ַא

 ...רענישטרָאט ַא רַאֿפ ךיז טכַאמ רע

 ..עטַאוװעמת ךיִז טכַאמ רע

 טעב ןקנַארק ןיא ּפָאק ןטנוזעג ַא טיִמ

 וינעצומ-וינעצוק
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 רעדייר ןַא ףיש ַא יו
 ..ריטֿפמ טפיוקעג ךיז טָאה רע

 ןוא סיתבש ןָא ,רָאי 25 טלַא זיא רע

 ...םיבוט-סוי

 תבש ַא טימ ריד ןופ רעטלע זיא רע

 טנוה סרענלימ סעד יוװ קירעגנוה

 רעבָא רעד םיא טכעטש'ס

 רעכַאמ:-שולעּפַאק סיוא

 שולעּפַאק ַא דלַָאי ַא טָאה

 לעגָאמ לעגָאג ַא -- תואופר עקסבַאב

 םעט סיקצאמ טָאה'ס

 םעט ןשידיי ןייק טשינ טָאה'ס

 סעקנַאב ןטיוט ַַא יו טפלעה'ס

 טשינ טיג רע זַא .רעטָאפ זַא זיא טָאג

 רעטַאלב א רע טיג ,הכמ ןייק

 קישטבושט ַא

 ןעמיוק ןיא ביירשרַאפ

 תבש דובכל ּפַאק םעד ןגָאוװצסיוא

 םיא ףיוא רָאי ַאזַא

 רעבעגטיורב ַא

 קיצּוצ א

 רַאי-ארַאװש ַא יװ סיוא טעז רע

 רענעּפש ןלַאפ צלָאה טקַאה'מ זַא

 לקעשַאל סרעקעב ילא

 טשינרָאג םיא טרַא'ס

 לגייב טקַאב ןוא דרערד ןיא טגיל

 עדווירק ַא

 קישטשַאקירֿפ ַא

 רעד ןיא ןעײּפש טשינ ךיִז טזָאל רע

 עשַאק-
 ַא ,םיבלכבש בלכ ַא

 תורּפכ ףיוא גיוט'ס

 סַאד יבָאט ַאי רעצנַאג ַא

 טיורב לטפייר ַא

 קעטַאשטָאּפ ןייק טַאהעג טשינ ךָאנ

 שטַאלָאװס ַא ,שטַאקרַאמס ַא

 ,ןשרַאק ,לשנייוו ,ןרַאב ,לּפע : דָאס ןיא

 ןעמיולפ

 טלעג-יבר טלָאצַאב

 םעדיוב ַא טזָאלעגסיוא ךיז טָאה'ס

 טנַאו רעד וצ דער

 סעלַאװדַאֿפ יד ןגעלרַאפ

 דַָאב יד ןגעלפױרַא סיא ףיוא ליוו רע

 שינעמיטש ןייא סםענ

 : ...אל יד סא -- יד אל

 -רַאפ טעוו ערעדנַא סָאד זיב ,סָאד סע

 ןרעו קיט

 ערטסַאילַאכ ַא

 .ןרעיוא טימ טנוה
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 ךיִז יירד עקשטַאק ןוא שטנעמ ַא םדַא

 זדלַאה רעטדמשעג

 רעסיש-ןקַָאלּפ רעצנַאג ַא

 רעטכינ סירוּפ ןוא רוכיש רָאי צנַאג ַא
 ןפיוא ןצלַאזעגנָא ךעבענ ריא :זיא'ס

 ןצרַאה

 רעד ןיא סָאװ צֹלַא ךיז ןיא טָאה רע

 טרַאק

 צעילדַאּפ ַא ,קינרַאניגז ַא

 ירשא יװ קיניײוװנסיױא סָאד ןַאק רע
 ...וקירוקוק ינ עמ ינ עב ינ
 ךאלמ ַא טמוק חלג ַא ןגעוו טדער'מ

 צָאלק צָא
 ןלֿפערק ןייא ןיא זעק עצנַאג יד

 ןוא ְךיִז טלָאגשמ !ְךיי טרעה סָאװ

 רעטייוו טסקַאוו'ס ןוא ְךיִז טרעש'מ

 קַארַאמרַאי ַאדישז ָאהָאנדָא זעב יא;

 "עדוב

 רַאי קידכעלייק ַא רעבירַא זיא'ס

 ןײב א טנוה ַא ףראוו

 ןייק טשינ ןעמ טגערפ השעמ ַא ףיוא

 אישק

 עשז גָאז ָאט .טָא ,טָא

 טּפַאכרַאפ רעוו

 א יװ רעגרע יא שינעדערנייא ןַא

 קנערק
 ןוא בוט-סוי ןייק טשינ טא םירוֿפ
 קנערק ןייק טשינ זיא תחדק

 ענירּפָאשט ַא טימ

 סעקוװעשטיּפ עלַא טימ

 קינזָאװַארַאמש ַא

 וויסירּפ סוצ ןלעטש ךיז

 רעבעג-הצע רעײנ ַא

 ןטרָאגנײוװ ןיא ןטַאט םייב יו

 סעדָא ןיא טָאג יו

 הירב ענעגיולפעצ ַא

 (..םשה הצרי םא) םעשטרימ

 סעניימעג םעד רעטיב זיא'ס
 םייקו יח יירש

 ךרָאּפ ןוא שא ןרָאװעג

 ןגיולפעג טשינ ןגיוטשעג טשינ

 דרע'רד ןיא םיא בָאה ךיא

 ךרָאּפ ןוא שא ןרָאװעג

 יַארעג רעצנַאג ַא

 טסַאּפ ןוא טסוּפ

 ײילַאחַאּפ ימ;

 טימ (השעמ) עסיימ ַַא טרעהעג וטסָאה

 | עסייוו ַא גיצ ַא
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 גנוצ רעמוטש

 ' עלימוב
 טנוזעג יבַא

 ורע טָאה הסנרּפ ,רעטפיּפ-רטּפנ

 ךייא ןעק'מ רעטעפ

 טעיײּפסַא טשינ טָאה רע

 עדערעשט עצנַאג ַא

 ןיא צרָאּפ ַא יו סורַא ךיז טיירד רע

 לסַָאר

 עקּפירד עשיליוּפ ַא

 אגח זיא טגנילק'מ זַא

 ןכַאמ קיבלעק םיא ןעק רע

 עקלַאדיַָאה ַא

 "יטאדיק ַָאקלַאשז יטסינ ָאקשזַאיט ;;

 דירַאי ַא סעדיוב ןפיוא

 קינישט ַא טקַאה רע

 רעסַאװ רַאֿפ ןוא רעייפ רַאפ טדער יִז

 רעסַאוװ ןפיוא סעקשטַאק יד ןעמונרַאֿפ

 ..ןימ ַא רַאפ סָאוװ ,ייס יוװ ייס

 "וקסוקירּפ אנ;

 א ןריפפיונוצ ןעק יז

 טנַאװ

 ןצכערק ןפלעה ןעק רע

 ןרעדעפ יד ןיא (יא רע

 לוויטש עטצוּפעג ןוא הרוחס ,הרות

 ןבעל ױזַא לָאז ךיא
 ןקעטש סעד טרעוװו (יא רע

 סעניראד עקצימ ןיא

 עֿפעשטירּפ ַא

 רַאכַאנז ַא

 קַאזַאק סטַאג
 -ירטש השעת אל אתריזחד אבנזמ

 ןעמ ןעק לדייוו סריזח ןופ --- אתלימ

 ...למיירטש ןייק ןכַאמ טשינ

 יוג רעוַאשַאק רעד

 לעשיד סעד ןעוורעקסיוא

 טלדָארדעגנָא םורַא טייג רע

 םעניײק ייב ָאטשינ זיא םענייא ןיא אֹלַא

 תורצ עטקַאהעג ףיוא

 קַאז ןיא צַאק ַא טּֿפיוקעג
 רשכ לסיפ .ריזח

 הנבל רעקלָאק יד

 יד טשינ טָאה'ס

 קַאבַאט
 גרַאװכױר טימ טלדנַאה רע

 עקשורטעּפ רקפה

 טיג ,סיוא זיא ןגרָאמ סירוּפ זיא טנייה

 סױרַא ךימ טפרַאוװ ןוא ןשָארג ַא רימ

 עדָאגַאּפ עסואימ ַא זיא'ס

 לכש רעצרוק -- רַאה עגנַאל

 "ווירודָאּפ ךיסוו ןערוד ןידָא;

 ןײטש א ןיײרַא טפרַאו רַאנ ַא זָא

 עגולק ןעצ םיא ןענעק ןטרָאג ןיא

 ןעמענסיורַא טשינ

 סעקנַאק ףיוא ְךיִז ןשטילג

 ?טסערפ עסיורג יד ןיא ןעוועג וטסיב יו

 קַאדושט ַא

 סעקינוויסירּפ יד
 ײֿפש ןוא ייק

 ַא

 א

 ַא טימ .טנַאוװ

 קעמש א טרעװ

 קידניא ןַא יוװ ךיִז טזָאלב רע ,.,4
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 ךָאד טסייוו סיסנ

 ,יא ,יא ,יא ןקיּפ םוצ ָאטשינ זיא'ס זַא

 יא ,יא ,יא ?ןקילג עלַא ןגיוט עששסָאװ

 !ןעוועג זיא סָאד ןעוו ןעוועג וטסיב ּווװו

 עקמאילק ַא יו ריא וצ טסַאּפ רע

 ריט רעד וצ

 ייטסַאּפ יניווס ומָאק אמינ ,ינאפ יסוו,,

 ףעלע הקבר זיא ןעצ זיא הרש זַא

 םוגרת רעד) שינק ַא זיא להקיו זַא

 קינעראוװו ַא ידוקּפ זיא ,(שנכו --

 "ָאנדַאגוא ַאקלַאקס,

 בוטש ַא טעװַאב רע

 (רוטקַאּפונַאמ) סָארק-טינש ַא

 רעיא קָאש ַא

 למיה ןיא ךַאל ַא

 בנג עינַאֿפ

 רגפ רעדָא ייג

 ןעמיוק ןיא ביירשרַאֿפ

 טימ קָאש ַא ןעזעג טשינ ךיד בָאה ךיא

 ןרָאי
 ןעייק רעבָא ,לבה לכה -- םילבה לבה

 לבה טשינ זיא (ןיק)

 טייג דזעיַאּפ רעד ,ןענעגעזעג ְךיִז רימָאל

 קעװַא

 (רחוס-דרעפ) טנַארעוװװיל ַא

 ,סָאװ:המל -- יכונא ה6ז המל ןכ םא

 ..ךיא סָאד סָאװ ...ךיא-יכונא ,סָאד-הז

 -יא ןַא טימ רעפייפ ַַא רע טָאה יוא

 ,ערַאּפ ַא טייג ןטניה ןופ ,חוכ סענרעז

 ךיור א טייג ןביוא ןופ

 טכַאמ יבר רעד זַא ,תואלפנו םיסנ

 רע ,רענייא רעדעי

 טמוק ןוא רעסַאו ןיא ןײירַא טייג

 ..רעסַאנ ַַא סױרַא

 טעברַא ךָאטש ןייק ָאטשינ

 ןרָאטעּפמיק ַא

 (תומהב) ךעלקיטש טימ טלדנַאה רע

 ,רעדורעג ןיק טשינ ךַאמ ,ליטש ,ַאש

 רעדיוו ןצנַאט ןיוש טייג יבר רעד

 שיבוריוו עינ ,סָאריּפ ַָאנַאסיּפַאנ ַאטשט ,

 "סָארַאּפָאט

 טמּוק לצַאק'ס

 "אקדיווַאד יטערט ַא יט יא ַאי,

 טשינ טדַאש'ס
 טַאדלָאס יקסוועײלַאקינ ַא

 טעקשוש'מ ןוא טדער'מ ןוא טדער'מ

 ךיז
 טדערעג טשינ טעבעבעג זיא'ס

 "ישַָארה ָאדישז יַאװַאד

 "ןַאמרופ סָאס ןַאּפ םאס ,!

 סיא ףיוא הוצמ ַא

 טשינ ןעמ טזייוו טנוה סענעגָאלשעג ַא

 ןקעטש ןײק
 ֿפָארט ןטימ הרדס יד ןייז ריבעמ

 הרפכ יד ןייֵג רע לָאז

 ןצרַאה ןפיוא ןלַאזעגנַא

 ןבײרסיױא ךָאנ ךיז ףרַאד רע

 ףיײירט זיא הלאש ַא טגערפ'מ זַא

 ןשבה ךלמ גוע יװ סיורג
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 ןזיירג ןביז טימ חונ

 בוטש יד ןעמַארפיוא

 ןטייוװק

 "עלַאמ קַאי ערַאטס,

 "ןָאװו לָאשַאּפ,

 ,(ףלעה טָאג) ףעלע טוג ,ןגרָאמ טוג

 ,בוט-סוי טוג ,טכַאנ עטוג ַא ,טנוװַאנטוג

 תבש טוג

 טוג ,ןןיה ןימ ןעזעג ריא טָאה רשפא

 ..ו לדייוו ַא ןָא ,תבש

 ,עֶדיֵז רעד ,עבָאב יד

 קינעמילּפ ַא ,דניק

 קלב טנרעלעג םיא טימ טָאה רע

 עינעשָארּפ ַא ןבירשעגנָא

 "טויב ודוװַארּפ ַאז;

 ַָאט איסיטאלאמ עינ וינולק'וו קַאי;;

 "ַאיסטיטָאלַָאק עיטאכ'וו

 ַא ,ןיטַאיסעד ַא ,טנופ ַא ,דוּפ ַא

 טסרָאיװ

 ןינק) ןעינימ טימ ןעיניק ןפרָאוװעגקעװַא

 (ןינמ טימ

 (ערה-ןיע ןייק) ערָאנענײק
 סעוָאטַאק ףיוא סע טכַאמ רע

 ..טימ קעטנַאיַאמ ַא

 ראטאק ַא טּפַאכעג

 קיזמ ַא
 ן רעמ רעד זיא סָאװ ? שטייט'ס

 לקסיב שזַא

 ...רע טגָאז יַאמַא

 יומעיַאמ ַאּפ ,

 עירַאלעצנַאק ַא
 עקּפעלק א םיא טלעֿפ'ס

 ןצרַאה ןרעטנוא םיא טרַאּפש'ס

 עקַאװק ַא

 רעשַאנ ַא

 לטמ ,ָאטשינ זיא טלעג ןייק --- ךל ןתיו

 ןעייל וצ וו ָאטשינ -- םימשה

 טלזָאמעג ןוא טקַאּפעג

 שטַאטרַאֿפ ַא

 ףָארַאדַאנ ַא
 עינַאװַָארָאה ,טעװערַָאהעג רעווש

 (שוּפיע) שיּפיא ןַא

 רעטס םעל

  ךיא טַארוקַא

 ןמה ...אוביו

 ..תוישק צָאלק
 קײטּפא ןיא טשינ ןעמ טפיוק לכש ןייק

 שיקרעט ףיוא ןָאטעגּפָא

 (טלעוּפעג) טליוּפעג וטסַאה רימ ייב

 זניק לציּפ ַא

 עמש-תאירק ןעייל ז ארומ טסָאה

 החמש יד רעסערג ,םלוע רעד רענעלק

 ליש ןיא טָאטש ַא טפיוקעג טָאה רע

 ןײטשַאב לטעטש ןייז ןײלַא ןעק רע

 קַאבַאט קעמש ןייק טרעוו טשינ

 עמשירק ןייל ,ארומ וטסָאה

 רעטכעט עלַא ןבעגעגסיוא

 ...עקצַאצ ַא

 בוטש יד ןעמַארפיוא

 רעטסעווש ַא
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 ףיירט זיא -- הלאש ַא טגערפ'מזא .0

 סענָאט רתסא ןופ ןטלַאה טעוו'ס .1

 סירוּפ זיב (תינעת)

 קידלגיופ טשינ ,2

 ךעלרעלעט ףיוא טגיילעצ 3

 -רט ַא ,עינעמשז ַא ,עינעיַארטסַאנ זַא 5

 . שַאנ ַא ּפַָאכ 4

 עכָאטַאמַאס א ,עגָאװ
 . "ךוד ישזָאב,,/ ןופ סבעל 6

 איצומ ַא ךַאמ ,ונ ,7
 קַאשוא רעד ,עבטשרּפ יד .8

 בר ינָאיזַאק זַא 9

 עקרוטַאקעשטש טכַאמעג ןיוש 0

 קינדעיָאמרַאד ַא .1

 רופיכ םוי ברע הרעק יד .2

 טייטשאב טרָאװ ַא ,טייגרַאפ שטַאּפ ַַא 3

 עינעמיא ןײײז טימ צירּפ ַַא 84

 ..סעכ סיוא ךיִז .טגייל . וו ,5

 וו יײס ףרַאד'מ ,עט'תנתוחמ טּפוו .6

 ןסיגסױרַא

 יקסוװָאצַאק -- רעשדלעפ רעד 7

 תחנ א .8

 טשינ קַאב ,ָאי קַאב 9

 ןכערבסיוא ךיז ףרַאד רע .0

 ןגָארט וצ ןבעלרעד רימ טסלָאזס .1

 1 עקנישזָאר ַא זיא המשנ ןיימ ןוא .2

 ועשטָאלק ןופ זיא המשנ ןיימ ,3

 ֿפָאק ןופ טקניטש גנירעה רעד .24

 ןטאט סנטאט ןייד ןיא חור א ,5

 עלעּפעט ןיילק ַא ןיא גייפ עסיורג ַא .6

 ישטעמ-ישטעּפ ןבָאה ףרַאדימ .7

 דָארב צנַאג רַאֿפ דוס א .8

 קילפ ַא ןבעגעג םיא טָאה רע .9

 ןעמונעג ךות ןיא 0

 ןטעוו ךיז רימָאל .1

 בָאה ךיא לֿפיוו ףערט ,2

 אינעג ַא וו סיורג 3

 ! קינשזַארטס ס'טָאג ךיא ןיב סָאװ .04

 ןייד ןוא עדייז ןיימ : םיבורק ןענעז רימ 5

 עדייב דרע רעד ןיא ןגיל עדייז

 1 סָארּפָאװ ַאז ָאטשט ,ַאטסַאלַאשזַאּפ .6

 שייוג ַאניװַאלַאּפ ןוא שידיא יצח .7

 אתובר א ,ארבס ַא ,הנימ-אקפנ א .8

 סגעווטילש ןטוג ַא .9

 ןיימ ,יסָאװ ! דָאב ןופ סױרַא ,ץעגייש .0

 ! טשינ טלעג ןייק זיא טלעג

 טברַאטש'מ ןוא טנרעל'מ ןוא טנרעל'מ .1

 רַאנ ַא
 תוכרב קינײוװ ןוא תוכאלמ ךַאס ַא 2

 תולעפתה ענרעבלעק ,

 ןײק טינ טָאה'ס .4

 רעוולופ

 שזערָאטס א 5

 (המהב) עמייב ַא רַאנ א 6

 -עקּפיק ,לדיירד הכונח : ןליּפש רעדניק 7

 זיא ןפיוא סעקנָאק ,חספ ןיא סינ ךעל

 טָאשטַאּפ .8

 סָאש ַא טרעװ
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 עקשעמעל א .9

 קישטימס ַא טימ 0

 טַאשטש ינָאיזַאק ףַא .1

 סקופ ַא טגָארט קסירב זיב קסירט ןופ ,2

 (לַאמ 7 ךיג סע גָאז) קסיּפ ןיא סקיב ַא

 ...געמ וק ס'ניבר םעד .3

 ןינמ טימ ןינק ןפרָאוװעגקעוװַא .4

 עקשיש א .5

 ! ןַאסַאפ ישזרעיד ַא ינּפָאל 6

 (גיוא טוג) גיוטיג ַא ןבעגעג .7

 ...לקסיב ׁשזַא ןרָאּפרַאֿפ .8

 לטיה עלופ ַַא טקנַאדעגנָא .9

 עקּפירד עשיליופ זַא .0

 ןסַאג יד ןיא טקיופעצ 1

 טייק ןוא דניק .2

 לסינקַאנק ךימ ףור .3

 רעוּפַאק ףָא אלא .4

 שמש ןטַאלַאש ןייק טשינ ייֵס 5

 ײנ-לגָאֿפש .6

 : טלעטשעגנעמַאזוצ

 רעלעג השמ

 יקסראבארג השמ

 רעלימ לָאס

 ילאימהר רנבא

 ןוא טייקשיתב לעב
 ןכאז-בוטש

 (ךוברעטרעוו רעשטשישזאו)

 רעמאק ןיא רעדא רעלעק ןיא
 -עגנייא ,טיורק רעטרעיוזעגנייא טימ סַאֿפ ַא

 -עגנייא---חסּפ ףיוא ,סעקרעגוא עטלעטש

 -שידַאל עטלעטשעגנייא ,סעקערעב עטלעטש

 .לָאֿפ רעד רעטנוא צֹלַא סָאד -- סעק

 ,קינדָאראה ַא ,עילבארג ַא ,קַאה ַא ,געז ַא
 ,לסימָארק ַא .סעלזָאק ,ךעלדנעּפש-ןיק ,צלַאה

 ַא ,לטערב-שַאו ַא ,רעדניק רַאפ לטילש ַא

 .עילַאב יד ,קילביר רעד ןוא שטארּפ

 י-דַאּפ יד ,סעפעג קידחסּפ : םעדיוב ןפיוא

 : .סעקיניַאװ

 ןעוועג ךָאנ זיא ןרָאי-רעדניק ערעזדנוא ןיא

 ַא ןוא רעטוּפ ןגָאלשסױא וצ עצינלסאמ  ַא

 .לגיו ַא ןוא ,יק יד ןקלעמ וצ לֿפעש-ךלימ

 טױלּפ ַא טימ טעיזיורגעגמורא ףיוה רעד

 .ןטעכַאטש ןופ

 | ךיק ןיא
 -ַאּפָאל !ַא ,עביצָאק א ,עביר יד ,ןוויוא רעד

 רעד ,קַאשטעּפירּפ ןפיוא עקשעווילַא ןַא ,עט

 ,ףָאשימָאּפ רעד ,שיוורעדעלפ ַא ,קָאלעקעּפ

 ,עקלעשטַאק א ,טרַאװק ַא טימ רעמעה ַא

 טימ ךעלקיַָאלס ,רעסעמ-קַאה ַא ,ןזייאביר ַא
 (לעטוב) ס'לעטוב ,סטכַאמעגנייא ,עינערַאוװו

 .קאינשיוו ,ןיײוװ-לּפע טימ

 ,עדרעװַאקס ַא ,לדנעפ ַא ,ןַאֿפ ַא ,ךעלּפעט
 ןוא עוועראּפ ,קישיילפ ,קיכלימ ,לפעל-ךַאק ַא

 ןעמל ,ןוא ּפַאטרעײֿפ םעד טשינ סעגרַאֿפ

 ! רַאװַאמַאס סעד ,םשה

 לקיּפינק ַא ןלָאש ןוא רעזעלג ,לסערּפ ַא

 -יא ןטימ לסייטש רעד ,לטערב-קַאה ןוא

 ,(ךעלעטיר ענעזערעב ןופ) םעזעב רעד ,טשרעב

 .עקשאר ַא ,פיט א ,לרעטלימ ַא

 ןסע סעמאמ רעד

 ַא) רעטוּפ טימ עלעקליב ַא ,עצינעשזערפ ַא

 -דיּפ ,ענעטעמס לסיב ַא ,ליײיא טימ ,(עקרַאּפ

 ,ולקעשזעק ןופ זעק ,ךלימרעיוז ,ענַאטעמס

 ,טיורב עװָאזַאר .עקטעוװַארס יד ןסיגסיוא
 .לצעלּפ ַא ,גָאטימ ,ןסייבנָא ,ערעשטעוו

 ,סעלפָאטרַאק טימ ,זעק טימ סעקינעראוו

 -ָאג ,שטַאמקיױט ַא .ןעטילק ,סעדַָאגַאי טימ

 ךעלדמעה יד ןיא סעילפָאטרַאק ,סעקלומ

 -ינק ,סעקטַאל ,סעקשטינרַאו ,גנירעה טימ

 -ישטרָאק ,ךעקעל ,ןכוק-ןַאפ ,סעקשעריּפ ,ןעש

 .סעק
 עקשיא ַא ,זדנעג יד ןופ רעטסולּפ ,ןווירג

 ,ךעלעקלופ טימ ךעלקיּפוּפ ,ךיוי ַא ,(עקשוי)
 -לסָאר ,טנעלָאשט ,ןשקַאל ,לֿפרַאפ .עזַארז א

 ,שיפ עטליפעג ,סעצנילמ ,ןשַאט-ןמה ,שיילפ

 ,טשרָאב ַא ,ךעלדיינק ,סעמיצ ,שטיליוק ַא

 ,לקעדָאז ַא ,לקידײרּפ ַא ,ןעיילש ַא ,טכעה ַא

 ,עשַאק ַא ,ךלימ טימ !זייר ,ךלימ טימ שזריה

 ,עקשיק ,לזדלעה ,ןיירכ ,עלעגוק ַא ,לגוק ַא

 ,סעציניצ ,ןשרַאק ,לשנייוו ,סערגַא ,ךעלעּפנײװ

 ענעואק ַא ןוא ןרָאדימָאּפ ,סעקווַאקסורט

 .הנשה שאר ףיוא

 לבעמ ןוא םידגב
 א ,סעקיניס טימ ןטעב יד -- רעקלַא ןיא

 -רעביא ןַא ,טנַאװעג-טעב ,עדָאמָאק ַא ,עֿפַאש

 ועּפַאאלש ַא ,עטָאּפַאק עקידתבש יד .טעב
 ,לקעדוצבײל א ,לטַאלַאכ א ,לױמַאק ַא

 ,לוויטש ,עמשטוק ַא ,עקרוב ַא ,עקלומרַאי א

 -סָאװדיּפ ,ןשָאלַאק ,סעשטינָאה ,סעקנילַאוו

 .סעק
 רעד ,קָארּפָאלש ַא : רעדיילק סעמַאמ רעד

 ,לאש יד ,עלײשטַאֿפ ַא ,ךוטרַאפ ַא ,ראיניּפ

 -הּפוח יד ,קָארעטנוא ,קירַאּפ ַא -- לטייש א

 .קיּפישט ַא ,עקּפי א ,דיילק

 -ינראג ַא ,קילשאב ַא :ןכַאז סנעטַאט םעד

 .לציֿפש-ןראגיצ ַא ,עלעקשוּפ קאבאט ַא ,רוט

 רעד ןופ ּפָארַא טגנעה ּפמַאל-טפַאנ רעד

 .עילעטס

 ,ךיטשיט ַא .טערג קיטױק ראפ טרָא ןא

 .וו.א.א ,עטעוורעס  ַא



 לטעטש ןיא לכיימש ןוא רערט א

 סעמאש עלערימ

 טימ רעדעי .ןשטנעמ עוויאַאנ ,ענשַאּפערָאה ,עטושּפ ןדיי .ץענעג ַא יו סיורג לטעטש ַא
 ןופ ףרָאד רעדָא טָאטש רעד ךָאנ לָאמַא ,ךַאפ ןייז טיול לָאמַא : ןעמָאנוצ ןשימָאק ןייז

 ..ןעװרַאפ ןוא סָאװרַאפ טסייוו רעוו ,ױזַא םתס לָאמַא ןוא ,ןעמוקעג זיא רע ןענַאװ

 יא רעטסוש קיציא סםהרבַא

 = רעמענעצ רעד

 די עטסָארַאטס קיציא

 -- רעטסוש עלעקנַאי

 ,די רערעש (ןויצ-ןב) עיצנעב

 =- רעקעב ילא

 .רעטסוש ַא

 טנעקעג טשינ ןוא ןוויוא ןַא ןעמונעצ טָאה ,רעלימ ַא

 .ןלעטשפיוא קירוצ

 .רַאצ ןופ טייצ ןיא טַאטש ןופ טּפױה רעד
 .רעטסוש רענעזעוועג
 .רערעש
 וי וי .רעקעב

 א ןעוװעג ןוא רעטסוש ןסייהעג טָאה רע :טרעקרַאפ ןעוועג רעדיוו זיא לָאמ ַא

 רַאלָאטס ןסייהעג טָאה רענייא .רערעש

 == עקרעמיר יד

 = רעשטיטַאוװאלס עיצנעב

 = רעקילָא (ןויצ-ןב) עיצנעב

 = רעדיינש רעינַאמוא רעד

 וי רעקערַאשזַאּפ לטַאמ

 ;4 רעוועשרַאו רעד השמ

 = (ןאצאק) רעקלָאק עקניּפ

 אפ קיוּפ ץטימ יִזייֵז

 = ןמה

 = סעקבַאב יד טימ קיציא

 == עטנכדש ײד האל עוויר

 טי עטעּפַאט יד סהרבַא

 == קישטנָאקַאז

 א רעכַאמנפייז עילוא

 == םש-לעב לשרעה

 5 עצרַאװש יד עקשט'הנח

 == עמורק יד לדניירב

 = סַאװק סעלייב הנח

 .רעדיינש ַא ןעוועג ןוא

 .רעמיר ַא ןַאמ ריא

 .שטיטָאוװאלס ןופ ןעמוקעג

 .קילַא ןופ ןעמוקעג

 .ןַאמוא ןופ ןעמוקעג

 .קערַאשזָאּפ ןופ ןעמוקעג

 .עשרַאוו ןופ ןעמוקעג

 .קלָאק ןוֿפ ןעמוקעג

 רעד ,קױּפ ןפיוא רעמזעלק יד טימ ןליּפש טגעלפ

 קישטנאבאראב

 טגעלפ ,רעדניק ענייז וצ טכעלש ןייז טגעלפ ,בצק ַא

 .ןביײירטקעװַא ייז

 יו זדלַאה ןפיוא סעקוװעדָארב ייווצ טַאהעג טָאה

 .ךעלעקבַאב

 טסנעק : ןגָאז יז טגעלפ ךודיש ַא ןדער טגעלפ יז זַא
 ןיוש ךיא לעוװו טשער יד ,טסליוװ וד ןעמעוו ןעמענ
 .ןָאט

 .עקיּֿפָאק ןדערסיורַא ןענעק טשינ טגעלפ

 .(ןצעזעג) סענַאקַאז עלַא טסּוװעג טַאה

 .ףייז ןכַאמ וצ דוס םעד טסּוװעג טַאה

 .ןווייה ןפיוקרַאֿפ ןייגמורַא טגעלפ .טלַא רָאי 5

 ןגָאלשנַא ךיז טגעלפ רע זַא ןוא ,ןעעזעג טוג טינ ןיוש

 .ןקידלושטנַא ךיז רע טגעלפ ,ּפולס ַא ןיא

 .סעקשטעמעיס ןפיוקרַאפ טגעלפ ,יורפ עצרַאװש ַא

 -עצ טגעלפ ,טכַאנ יד יו סערָא ,ךעבענ עקילַאק ַא

 .סעלסימָארק ףיוא רעסַאו רעמע 2 ןגָארט

 ךעלעּפע טימ סַאװק ןכַאמ טגעלֿפ ,ךעבענ הנמלַא ןַא

 .קרַאמ ןיא קיטנָאמ ןפיוקראפ םיא טגעלפ ןוא

 ךעלטרעווכיילג

 .קינטעל ַא רימ ךַאמ סַָאוטש סארג

 ףעײּפש עניילק ,ןעייק עסיורג

 .שקָאל רעגנַאל ַא

 .אנעשוה ענעגָאלשעגּפָא ןַא יו סיוא טעז

 יקצָאטָאּפ ףארג יוװ ְךיִז ייב סיורג

 .ןקעטש ַא יװ רַאד

 .גנירעה רעטקייוװעגסיוא ןַא יו ןתח א

 .דרע רעד ןיא ןײרַא ןעמ טגייל ןרענעש ַא

 םירצמ ןיא ןוא דירַאי א םעדיוב ןפיוא

 .ןעמ טקיױוּפ

 .לּפעט םוצ טסַאּפ עקשירקָאּפ יד .0

 ,אגח זיא רעטסיולק ןיא טגנילק ןעמ זַא .1

 ןײיק טינ ךַאמ ןוא רַאנ ןייק טשינ ייֵז

 .עגָאװערט

 צֹלַא זיא ןדָאל םעד טכַאמרַאפ ןעמ סא 2

 .ןדָאלֿפ

 ןיא ןײטש א ןײרַא טפרַאו רַאנ ַַא זַא

 טשינ עגולק ןעצ סםיא ןענעק ןטרָאג

 .ןעמענסיורַא

 .דָאב ןיא ךיד בָאה ךיא 4

 .םעזעב א טסיש ,ליו טָאג זַא .5

 ןעמ רָאט ,טנוה םענעגָאלשעג ַא רַאֿפ .6

 .ןזייוו טשינ ןקעטש ןיײיק

 .חומ רעשיצַאק ַא ,ּפָאק עלָאמס א .7

 .ןשבה ךלמ גוע יוװ סיורג .8

 .הנבל רעקלָאק יד יוװ םורַא ךיז ןריפ ייֵס

 .שטיליוק סםירוּפ ַַא יוו טנייש .0

 .טעבקור ַא יװ לוק ַַא .1

 .לַאג יװ רעטיב ,רעקוצ יוװ סיִס 2

 .סעקרעשטשַאי טימ טכַאל 3

 .ביוט ַא יװ ליטש .4

 .לוויטש עטצצוּפעג ןוא הרוחס הרות 5

 .טנַאװ יד יוװ ביוס .6

 .הרּפכ ענייר ,ענייש א 7

 אס 00 הא סא סח צג ש0 ןע ןב
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 םיוב א ףיוא דלאוו ןיא

 קראי-וינ ,דראבניילק ףסוי

4 

 ןסעגרַאֿפ טשינ ךיד ןעק ךיא

 ןריובעג ןיב ךיא ווו שטשישזָאר

 טַאהעג ךלַא בָאה ךיא ּווװ

 .ןרױלרַאֿפ צלַא ןוא

2 

 יד ךָאנ קנעב ךיא

 ןדיי עליטש ,עטוג

 טגירקעג טּפָא ךיז ןבָאה עכלעוו

 .ןדירֿפוצ ןוא ןדײשַאב טבעלעג רעבָא

43 

 לָאטסירק יוו ךייט ןכָאנ קנעב ךיא

 לָאמש ןוא גנַאל עגנעטס ַא יו ךיז ןגיוצעג

 ןוייא ןופ ןוא צלָאה ןופ ןקירב יד ךָאנ

 ,ןזייװַאב ךיז רעדנּווו רוטַאנ יו ןקוק ןֿפָאלעג ןענעז רעדניק ּוװו

4 

 ןעגנולשוַאֿפ טיוט רעצלָאטש רעגנוי ןיימ זיא טוָאד

 ןעגנילק טייוורעדנופ םיוק םיא רעה ךיא

 םיוב ןטלַא ןַא ףיוא דלַאװ ןיא ןוא

 .םיורט טנגוי ןיימ ןעגנעה ןבילבעג זיא
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 'ץשיי'זור לש םינברה

 ילאימחר ונבא

 ,קילוא ידיסח םעטמ ינשהו ריעה-בר רחא ,םינבר ינש ויה "ץשייזורב

 ןאמטוג רביסהרבא 'ר

 היה אוה .ןאמטיג רב-םהרבא 'ר היה ,"בריטָאטש רעד, ול וארקש יפכ וא ,ריעה בר

 םא תורשכ יניינעב "תולאש ,ב םיאב ויה וילא .לודגה תסנכה-תיבב תועיבקב ללפתמ

 "דכו הביקב טחמ הפוג ךותב אצמנ תלוגנרת הטחשנ

 .םהיניב רשפמ היה אוהו רכממו חקמ יניינעב ביריילעב וינפל םיאב ויה םימעפל

 םימיבו ברע לוק ול היה .תבשל קסירט ידיסחד תסנכהיתיבל אב היה םעפל םעפמ

 לירסיא 'ר ונתחו תונב קר ול ויה .לודגה תסנכה-תיבב הביתה ינפל רבוע היה םיארונה

 .ארמג דומילל ונמז תא שידקה

 רוטקפס (רכיניווס) הל'השמ 'ו ברה

 .קילוא ידיסחד תסנכה-תיבב עובק ללפתמ היה רוטקפס (רכיניווס) הל'השמ 'ר ברה
 .םיקסופבו ס"שב יקבו ףירח ,לודג ןדמל היה אוה

 קסופ םיתעלו םיכוסכסב םידדצה ןיב רשפמ .תורשכ יניינעב קסופ היה אוה ףא

 ,ךוסכסה תא איבהל ושקיב םייגה םגש ,תוארל היה רשפא םימעפל .הרות ןיד םג
 ..."אניבאר ֹוד םעדיוּפ, :ורמא םה .ברה תערכהל ,ידוהי םע םהל היהש

 ותבלו םיפסכ יקסעמ רשעתה ריאמ ונב ;םילענ תונח התיה (ךונח) ךינה ונבל

 דעונ (הל'רהא) ןרהא ריעצה נב וליאו הביתכ ירישכמו םירפס תונח התיה לקיר
 םויה תועשב שרדמה תיבב יאמצע ןפואב דומלל הבריה אוה .תונברה סכ תא תשרל

 .תונברל תוכימס לביקו ברעהו
 תצובק ןגריא ףא ןורהא ."לארשי-תדוגא, תגלפמל וטנ ןרהא ונבו הלהשמ 'ר

 לסוי ,קינרוקש המלש ,ריפש הקייש :םירבח הב ויהש ,"םירוחב תראפת, םשב םיריעצ

 .ןצק לשיפ א"לביו ל"ז קינלארג

 תלחג לע ורמש .ריעב םינורחאה שרדמה'תיב ישבוחמ ויה הקיישו לשיפ ,הל'רהא

 יקסע הקיישו לשיפ וליאו הרותל ונמז לכ תא שידקה הל'רחא .הבכת אלש הרותה

 םיתיע םהל ועבק םה םלוא ,האובתב רחוס היה הקיישו וירוהל רזע לשיפ ,רחסמב
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 :עססערדא *ע רבחמה לצא קר תינקל אצלנ רפסה : |

 ו
 ָּו

4 

 א

 ""השמ-ירבד , רֿפסה
 הרותל ונמז רקיע תא שידקה הל'השמ 'ר

 שורד ירבד ובו "השמ-ירבד, רפס בתכ ףאו

 ונא .םידעומבו תותבשב ולהקל עימשהש

 -ןקלה ,תועובשה גח לע השרד ןאכ םיאיבמ

 ."השמ-ירבד, רפסה ןמ הח

 .רפסה תא הל'השמ 'ו בתכ תובר םינש

 ,רפסמ ,הרייעה ןב ,ילאמש רזעילא רפוסה

 ברה לש ותשא דציכ ,ותודלי ימימ רכוז אוהש

 -בועהמו תיבה יאבמ םישקבמ ויה ותיב-ינבו

 ,אש--שש :טקשב גהנתהל ותברקב סיר

 ...רפש ּבתוכ ֿברּה

 וונרבה ונל איבה רפסהמ דחא קתוע

 ותוא אצמש ,הדנקמ (דמלמ) רלימ המלש

 .ןילקורבב רסקוב .ל לצא
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 םיחינמ לוח ימיב ויה םימעפלו תותבשבו שרדמה'תיבב תולילב םירחאמ ויהו הרותל
 ."ארתב אבב, וא "תבש, תכסמב םיעקתשמו הזה םלועה יקסע לכ תא

 םושירה ירפס תא רוטקפס הל'השמ ברה להינ ןילופ ןוטלשל תונורחאה םינשב
 .הלשממה םעטמ ברכ םג בשחנו תידוהיה הליהקה לש

 יברה לש ויתפוממ
 ל"צז קסירטמ

 תובירמה תא יתודלי ימימ תרכוז ינא

 ,קילוא ידיסח ןיבו קסירט ידיסח ןיב

 .תסנכה-תיבב תבשו תבש לכב וצרפש

 ךיסח היה ,ל"ז טחוש לרב 'ר ,יבא

 רוה היהו קסירטמ יברה לש בהלנ

 .  .גגורמ תסנכה-תיבמ

 ,םיידיתורגתל תובירמה ועיגהשכ

 לא תחלשמ חולשל םידיסחה וטילחה

 סולשה ןעמל השעיש ,קסירטמ יברה

 היה תובירמל לודגה תיסמה .ריעב

 -ורח תיב לעב ,רישע יאקילוא דיסח

 ,י"קירב ןרעטנוא;ב םיגיראל תש

 ףסכב קילוא ידיסחב ךמות היהש

 קיצהלו ףודרל םהילע עיפשהו בר

 .קסירט ידיסחל

 םהה םימיב גהונ היה הזה שיאה

 םידמול הויה וידלי : םירישע גהנמ

 םיקחרמל סיאצוי ויהו סוקמל צוחמ

 המותר הרכרכ ול התיה ןכ .םילויטל

 -חוימ םידמ שובל ,בכרו םיסוס 4-ל

 -כנ תאו וידלי תא עיסמ היהש ,םיד

 -יגרמ הרוצב הרייעב ראפ בורב ויד

 .םייניע תרקנמו הז

 : םהלש יברה ינפל תחלשמה הנעט

 וביר רחרחמ הז שיא !ןכתייה,,

 ול יחו םיברב םידיסח ינֿפ ןיבלמ

 ."ו דובכבו רשועב

 : קסירטמ יברה םהל בישה

 ולצא השענ המ םיעדוי םתא המ,

 ."ו תיבב

 "תהו התיבה ורוח תחלשמה ירבח

 תדרלו זמרה רשפ תא ןיבהל וצמא

 דע עדונ ןכאו .יברה ירבד לש םקמועל

 ורמאש ,הזה ריבגה לש ותבש ,הרהמ

 אלא הניא ,בויקב תדמול איהש הילע

 .םילוח-תיבב םש תופשואמה ,הלוח

 החורב לפנ ריבגהו דוסה אצי

 וןתלועפ תא קיספהו ותיבב רגתסה

 תותבש ויה זאמ .קסירט ידיסח ךגנ

 .תסנכה-תיבב תוטקש

 עבצא הֶז השעמב האר חונמה יבא

 ךרענה יברה תאמ תפומו םיהולא

 .ולש

 דמלמ הבהז
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 ,םייחב שיא רתונ אֹל םינברה ינש לש םהיתוחפשממ

 השמ ירבד 09

 ,תועובשל ,וכ ׁשֹורד
 רמא זא וגרטק םיכאלמהו לארשיל הרותה ה"בקה ןתנש העשב ימלשוריב אהיא

 רפסה תיבמ אב קוניתש דימש הלבקל םיואר םתא ןיא ה"בקה םהל
 רשב סתלכא םתא לבא וידי לטונו רשב ול ןיאיבמו לכואו בלח ול ןיאיבמ

 ן"במרה לע וישודיחב יזגלא ט"ירב אבומ ,כ"ע בלחו האמח חקיו ביתכדכ בלחו

 תישוק לע ץורית איבמ םשו ג"הכהל יתיארו ה"דב (ב"ע 'ה ףד) תורוכבב

 הנשמכ הנתינ אלש דע הרותה לכ םייק םהרבא אה א"א םליכאה ךיא םלועה

 י'רה םשב תונוציחה תופסותה ץריתו (ח"כ ףד) אמויבו (ב"פ ףד) ןישודיק

 ז"ע השקהש המ ש"ייע ז"ע ווטצנ אל נ"בו נ"ב םהש דובס 'יהש שירפמ

 ןהל בישה ה"ע וניבר השמש איבמ םינורחאב אבומה שרדמבו ,ל"נה א"טירה

 ריבכ ןמז הז דחא לֹודג םשב יתיארש המ פ"ע תאז אישוק ץרתל ל'נו ,תאז

 םיחספב לאומשכ קספהד תמחמ הרותה תלבקל לארשי וכז ןכלד ומש ריכזא אל

 אהב ירוסיאב ברכ אתכלהד י"פעא שריפ ל"ז ישרו רבג יאתתד (ו"ע ףד)

 םתש לארשי כ"ע (א"צ) ןמיס ד"רויב ןידה קסֿפנ ןכו ש"ייע לאומשכ אתכלה

 :רבג יאתתד תמחמ םיכאלמה חצנל וכז האתת

 י"שרב ש"ייע ךוירא (ג"נ ףד) תבשב לאומש ארקנ ןכלש יתרמא ן'פעו

 אוה ה"בקהש עדותנ הרותה תניתנמ הנהד ריפש יתא ז"פעו תופסותו

 'מ י"שרב ראובמכ ודבלמ דוע ןיא םינותחתבו םינוילעבו םלועה לכ לע ךלמ
 תלבקו ש"ייע דחוימו דיחי אוהש תוארהל םיעיקרה לכ ה"בקה חתפ ןכלש ורתי
 תורקיל לאומש הכז כ"ע רבג האתתד לאומשד הז קספ פ"ע לארשי וכז הרותה
 היחי ימ יא ק"הסב אבומה שרדמה תנווכ יתרמא ז"פעו ,ןלמ אוהש וירא
 םדא הנהד ז"פע יתרמאו ,ז"ע ורמאנ תורמימ המכו לאומשמ אוה לא ומושמ
 ארמגכ שיא אוה תיסמה רצי אלה תושעל לכוא המ ץורית ול שי אטוחה
 ךא ,שיא אנאו ךאלמ אוהו ארשיב אנאו ארונ תאד יזח (א"פ ףד) ןישודיק
 תלבקל וניכז ז"פעד רבג האתתד לאומש קספ תמחמ רתסנ אוה הזה ץוריתה
 השאמ דלונה םישנא ונחנאו םיכאלמ םהש י"פעא םיכאלמה דיל אלו הרותה
 ולש קספ פ"ע ונייה לאומשמ 'יחי ימ ױא הח ררג האתת מ"מ רפעמ ודוסי
 השק מ"מ ךא ,האליע אוהש רציה חצנל לכוי האתת אוהש םדאו רבג האתתד
 וילֲע רבגתמ א"ש ורצי ,(ב"נ ףד) הכוסב ראובמכ רציה שובכל דואמ אוה

 ,לאומשמ 'יחי ימ יוא הוו וכו ורע ה"בקה אלמלאו םוי לכב וילע שדחתמ וא
 האתתד ררועתנ הרותה דומילב ונייה ןילבת הרות יתארב ערה רצי יתארב הזו
 ר"שב) שרדמה תנווכ הוש יתרמא ז"פעו ,ר"הציה שובכל לכוי םדאהו רבג
 לורג אוהש ןעט םיהד ונייה ה"ע וניבר השמ לע ונימי ה"בקה ןתנ דימ (א"כפ
 שרדמב אתיאדכ עוקבל הצר אל כ"ע יששב םדאו ישילשב ארבנ אוהש השממ
 שא ונימימ רמאנש ןימיב הנתינש הרותמ ז"ע ץורית השמל ה"בקה ייֵק ןומרו ליינה
 םדאה אמלא רבג האתתד לאומש קספ תמחמ לארשיל הנתינ הרותהו ומל תד
  שריפש חלשב 'פב 'קה ח"ואב ןייעו 'ב םויב וארבנ םהש פ"עא םיכאלממ לודג
 5/ חספ תדגה לע ונישו"דב ןייעו הרותה לֶע השמל ה"בקה ןזמרש כ"ג

 : סוני האר םיה שדדמה

 ז"פעו 2 יפ



 םיניינמו תסנכייתב

 רלג השמ

 לודגה תסנכהיתיב

 ,לודג ץע ןינב הז היה .יאמב 3יה ישארה בוחרב ,ריעה זכרמב דמע לודגה תסנכה-תיב
 תֹובר םינש ךשמב .הנושארה םלועה תמחלמב ףרשנש תסנכה'תיב םוקמב הנבנש

 ,ראופמו לודג -- תופורש םינבלמ ןינב תונבל תסנכהיתיב ינמאנ ולמע
 קר ופסונ הנשב הנש ידמ ,ץעה ןינבל ביבסמ םינבלה תוריק וחמצ טאל-טאל

 תומורתמו םידעומבו תותבשב הרותל םילועה ורדנש "םירדנ,ה יפסכמ םיטעמ םיכבדנ

 ,םינבדנ
 ,םיצאנה ואבשכ .תיבה תכונחו הינבה םויס תא תוארל םימלוחה-םינובה וכז אל

 "הווקרצ,ה תא ןהב תונבל ולחהו םינבלה תא וחקל ,ןינבה תא םיניארקואה וקרפ

 הפרשנ םש םוקמ ,(ןטיילק ןעצ יד רעטנוא) תויונחה 10 ירוחאמש לודגה שרגמב

 | ,הנושארה םלועה תמחלמב "הווקרצ ,,ה

 ברה .הזה תסנכה תיבל םיאב ןיה ריעה תוצק לכמו תובכשה לכמ םיבר םיללפתמ

 ,ןאמשיפ (ןויצנב) יצנעב 'ר ,םירוסמ םיאבג .ןאכ תועיבקב ללפתמ היה ןמטיג רב םהרבא
 םירדסל וגאד -- (חחפה) םיובלטייט לקנעי 'ר ,רדיינש המלש 'ר ,דרובמילק המלש 'ר

 ,םיבוט
 תליפתל הנשה שארב הביתה ינפל רבע ,ברע לוק לעב היהש ,דרובמילק המלש 'ר

 :ויה םיעובקה םיללפתמה ןיב .טחושה הקשורטפ השמ 'ר היה עובקה ארוקה לעב .ףסומ

 ,רקארב אבא ,רלג קחצי ,לעדנאק השמ ,יקסרימוקליו לאיחי ,טאלבצראווש לאומש

 ,דועו ןוג קילאומש ,("רעמיר רעד ,) לזניא יסייפ

 העונתה יחילש םג .הריעה ואבש םיפיטמהו םינשרדה תא וילא ךשמ לודגה תסנכה תיב

 הליפתה-יתב רתי לכמ םיללפתמו ןאכ םיעיפומ ויה תוריחב יניינעב םימאונ וא תינויצה

 ,םתוא עומשל ואב

 קסיוט ידיסח לש תסנכה:תיב
 תירבה-תוצראמ הלבקתנש המורתב האמל םירשעה תונשב הנבנ אוה .שדח היה ןינבה
 ליבשב תסנכה'תיב ןינבל םיוסמ םוכס ביצקה ותאווצבו רטפנש ,ךילרא ףסוי תאמ

 ,קסירט ידיסח

 הריוא וב הררשו ריעבש םימכחה ידימלתמ םיבר םיללפתמ ויה הז תסנכ-תיבב
 םלועה לש ומורב םידמועה םינַײנעלו חור יניינעל רע היה רוביצה .תדחוימ תיתרבח

 | ,ידוהיה

 תוינשמ ,אנליומ "םאר הנמלאה, תאצוהב ס"ש ירפס םיאלמ תונורא ןאכ ויה
 םימעפלו םירהצה-רחא תבש ימיב .דועו "לארשי תראפת, ,"םייח ץפח, לש ושוריפב
 ,"בקעי ןיע , ,הדגא יקרפ ,הנשמ קרפ ,ארמג ףד דומלל םיבשיתמ םיבר ויח ,לוח ימיב םג

 .ךומסה בוחרה תאו תסנכהיתיב ללח תא אלימש הניגנ לוקב -- דועו ם"במרה

 ,(רליקיס) ראילומס םהרבא 'ר ,קויניז בוד-לארשי 'ר ,ץ"ז המלש 'ר ללפתה ןאכ
 ,רקארב םוחנ 'ר ,טחושה הירכז 'ר ,לעגרעב םהרבא 'ר ,םייח ונבו רפפ והילא 'ר
 ,ראילומס לדירפ ,רלג רבייטומ ,טכרגכילרא ביילילאומש 'ר ,טכרגכילרא סחנפ 'ר
 ,ןאמרעמיצ םייח ונבו היסיז ,דבל לרעב 'ר ,ןייטשרלג דוד 'ר ,זרב לוולוו ,ראילומס

 המלש ,שטאנוּפ היסיז ,שטייד יניפ ,ץראווש לשרה ,החיטופ קיציאו ןועמש ,לטומ
 ןירטיצ יצנעב ,הרדיו עשוהיו קישטרעב .,יסייפ םיחאה ,םיובנזור הק'מלש ,יקסבונטאר

 הליֿפת-ילעבו םינזח

 יננֿפל םירבוע הליפת-ילעב ויה ללכ ךרדב

 יהווש שממ םינזחו ,תסנכה:תיבב הביתה

 .םיטעמ ויה ,הילע םתסנרפשו םתכאלמ

 היהש ,ןזח דוד 'ר ונמזב היה שרדמה-תיבב

 -ושמ,,ה ול ורזע .ןידעה ולוקב בר להק ךשומ

 תועובש .לביילו יצרוא ,וינב ינש ,"םירר

 עומשל תלוכי םיארונה םימיה ינפל רפסמ

 -אתמ 'יהלהקמה ,, תא תסנכה-תיב תטמיסב

 .תורחא תוליפתבו "הלעי,ב ,''ירדנ-לכ,,ב תנמ

 בצקה הירמש 'ר היה ,דוד 'ר רטפנשמ

 -דמה-תיבב לבוקמה הליפתה לעב (רשיילפ)

 רעונה ינב .קזחו ברע לוק לעב היה .שר

 יזדכ ,תסנכ-תיבל תסנכ:תיבמ ליטל ובהא

 ובהא .םינושה הליֿפתה ילעב תא עומשל

 תליֿפתב חתופ תותבשב הירמש תא עומשל

 -ב -- קאיווקארק אנכש 'ר ירחא תירחש

 ."ךמש תא ךרבת יה לכ תמשנ;

 -לעבכ עודי היה (רנייו) טחושה לוולוו 'ר

 -מ הניגנמבו ןושלב קדקדמ היהש ,הליפת

 .הקיסומב ןעדיו תולמה שוריפ ןיבמ ותויה

 .הניגניות אורקל עדי ףאש סםירמוא שי

 .לביטש רקסירטב ללפתמ היה הנורחאב

 "רושמ)/,כ ןינב תא ןיכהל גהונ היה אוה ףא

 דוחייב .הביתה ינפל ורבעב ותוא וולש ,ייםיר

 ,ברעילוק לעב היהש ,ריאמ ונב ןייטצה

 .םיללפתמה בל תא הבשש

 לוולוו 'ר לש ולוק ינורכזב לצלצמ ןיידע

 יג רודב טוקא הנש םיעברא,; תבש לילב

 רפעמ ודוסי ,םדא; :ריאמ ונב לש ולוקו

 ...רֿפעל ופוסו

 תא הבישיה ידימלת םעפ וגיצהשכ ,בגא

 יש הגצה ,שא-יבכמ םלואב 'ףסוי-תריכמ,

 החלצהב ריאמ הב קחיש ,הרמז הרקיע

 .קידצה ףסוי לש ודיקפת תא הלודג

 רקסיוטב םילבוקמה הליפתה ילעב ןיב

 רחוס היהש ,לגרב םהרבא 'ר היה לביטש

 רכוז ינא .קזח לוק ול היה .דימא תורוע

 י..ךלמה--הה--המב דומעה לא שגינ דציכ

 ןיטצהש הכיטופ הלטומ 'ר בוטל רוכז

 "ףסומ,, ללפתמ היה .רתויב לק ןינרמ לוקב

 .ללכ צמאתיש ילב תולקב םיארונה םימיב

 ינפל ללֿפתמ תובורק םיתיעל היה ןכ

 רצימ היהש ,מכוה ביילההירא דומעה

 לכב םידיריל עסונ היהו (ןתבח) צע-תויבח

 .הביבסבש תורייעה

 הרייעב רקבמ היה קסירטמ יברהש סימיב

 םג ךורעל גהונ היה ,תסנכה:תיבב ללפתמו
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 "םייריש, קלחל ,הרות רמול ,'ןחלוש,

 .םיידיסה םיריש םירש ויה םידיסחהו

 קוח לוק לעב ,הליֿפת-לעב סג םש היה

 תוקוחר םיתעל קרש אלא ,זיור יזעב ,ברעו

 ...הולג; היה יכ ,"דומע,ל תשגל ול ונתנ

 ולוק תעמשהב קפתסהל צלאנ היה אוה

 םע דמע םש ,"שולפ,ה י"'ע םלואה הצקמ

 -םימשה ולוקמ רתוי ונהנש ,"םיריעצ,,ה

 רשאמ '...םדא-ינבל ןתנ צראהו 'הל םימש

 ..."דומע,ה די-לע ןזחה לש ולוקמ

 םיריתמ ןיאש לע האחמ ךותמ וליאכ ,אוה

 ולוק םירמ היה ,הביתה ינפל רובעל ול

 ירוחאמש םיללפתמה תֹא שבוכו ןווכמב

 | ...םיעלקה

 םינשב היה (ראילומס) רליקיס םהרבא 'ר

 הביתה ינפל ,םיתעל ,רבוע וייחל תונורחאה

 קומע לוקב ןייטצה אוה .לביטש רקסירטב

 בטיה ןיבמש ימכ ,הרורב התיה ותליפתו ברעו

 וליאכ ,ךל המדנ םימעפל .תולימה שוריפ תא

 -ולאשמ תא םלוע-לשדונוברה ינפל חישמ אוה

 .רוביצה תולאשמו וית

 ךהאב ,'תוחילס ,ב ולוק תא רכוז ינא

 :רמוא אוהו ,םיארונה םימיה ינפלש תולילה

 ונל רֹוכְז -- הרשע שלש ונל תירוה לא,

 ...'םויה

 רעד) ריעה בר היה לודגה תסנכה-תיבב

 רבוע ןאמטיג רעב-סהרבא 'ר (בריטדָאטש

 יֿפ לע ,ללפתמו הביתה ינפל םיארונה םימיב

 .ףסומ תליפת .,בור

 'ר היה הכרעהל הכזש בוט הליפת-לעב-

 אוה .וואבילאש'ז תסנכה-תיבב קויסיל לטומ

 המעטהב ןײטצהו תירבעל הרומ םג היה

 .םילמה לש הנוכנ

 םתס הביתה ינפל םירבוע ויה לוח ימיב

 לכ טעמכ .הכאלמ-ילעבו םינוונח -- םידוהי

 תעב ,"דומע,ה ינפל ללפתהל עדי ידוהי

 .ךרוצה

 רבוע הל'השמ 'ר ברה היה לוש רקילואב

 ךרוכה אגש קילורסו הביתה ינפל םיתעל

 ריאמ 'ר .ארוק-לעב םגו הליפת-לעב םג היה

 "חש ברע לוקב ללפתמ היה דמלמ-ס'לטאמ

 רעקוישאק,;ב .םידעומבו תותבשב תיר

 קיציא 'ר היה -- ןטק תסנכ-תיב -- לכליש

 ינפל רבוע ,הבישיהמ דמלמה ,רעקנישיו

 .ולש םיענה לוקב הביתה

 "םישגינ,, ויהש םיבר הליפת-ילעב דוע ויה

 לודג ךדובכ םמצעל וארו ןוצרב דומעה לא

 .ךכל םתוא ןימזה יאבגהשכ

 -דונ םינזח םג הרייעב ורקיב םעֿפל םעפמ

 תועדומ תסנכה:תיבב םימסרפמ ויה .םיד

 תליֿפת ייםסרופמה , ןזחה ללפתי ינולפ סויבש

 .שרדמה-תיבב וא לודגה תסנכה-תיבב בירעמ

 תליֿפת ללפתה ןזחה .תישפוח התיה הסינכה

 הליפת יקרפ המכ עימשה הירחאו בירעמ

 -יפתה רמגב .וחוכ תא תוארהל ידכ ,סירחא

 ,ףסכ ימוכס להקהמ סםיבדנתמ ופסוא הל

 בל ונבדי רשא לככ שיא-שיא

 םינפ-תרדה לעב ןזח אב םעפ --- ינרכוט

 ומצע תא גיצהו ויתודימ יפ לע דרוי ןקז ולו
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 ,קינליפוק לאימחרי ,אריפש רזייל ,אריפש לאומש 'ר ,רביג קחציו עשוהי ,(רעוואקול)
 לשרעה -- שמשהו ,("קישטשָאנזאר רעד,) ןאמצלעפ םייח היה ןמאנהו רוסמה יאבגה

 ,רקב לאומש -- תונורחאה םינשבו "םשילעב,

 תאירק תעשב רקיעב ,חכוותהל ובריהש ,םיבר םיריעצ םיאב ויה הזה תסנכהיתיבל

 חאהו ויחא הל'השמו גילז ,ןאגאק ץרפ :םה ויה .תינויצה העונתב השענה לע ,הרותה

 לשרה ,רפפ ם"יח םיתיעלו ,זרב גילז ,רבראג ןתנ ,ןאמצלעפ םהרבא ,לבייל לודגה

 ןטקה ןורדחבו םלואה הצקב ולהנתהש .,םירעוסה םיחוכיווהשכו ,רנרל דוד ,ןטסאק

 :"םיבוטה:ינב ,ב רעוגו "חרזמה,מ דרוי קישטשָאנזאר םייח 'ר היה הליפתל ועירפה

 ",,םיצקש ,ליטש טייז,

 ןקתוהו ריעל ץוחמ םינמא םיחמומ ידי-לע הנבנ אוה .דאמ הפי היה שדוקה ןורא

 .טחוש לווייטו דבל לרב ויפתושו ןייטשרלג דוד 'ר ,םילועמה םירגנה ידי-לע תסנכה-תיבב

 -תיב היה הרות תחמשב .םיקורי םיפנעב המבה תא םיטשקמ ויה תועובשה גחב

 תוסנמו םידקורה להקב תוברעתמ תורענהו םישנהשכ ,תופקהה תעב דואמ ףופצ תסנכה
 .םקשנל ידכ הרותה ירפסל עיגהל

 שרדמהיתיב

 ורהימש םושמ תאוו ,ץעיתוריק ויצחו תומודא םינבל ויצח יונב היה שרדמ-תיב

 .ויתוסירה תא ןקתל םינבל זא יה אלו הנושארה םלועה תמחלמ רחא הליפתל ורישכהל

 התיה .ןינבל תחתמ .םידיױסמו םיחיױטמ ץע תוריקב הסורהה תיצחמה תא ומילשה ןכל

 ,עט'נזח יד -- ותֹומ רחאל םירמוא ויהש יפכ וא ,ןזחה דוד 'ר תחפשמ הרג

 תצובקל םיכייש םמצע תא ואר אלש ,ריעה תוצק לכמ םיתביילעב ויח םיללפתמה
 ,הבוט הריווא ןאכ הררשו ידוהי לכל חותפ היה תסנכהיתיב .תרחא וא וז םידיסח

 (עובשב ינש ימיב) דיריה ימיב .הז רחא הזב םיניינמ 4--3 ןאכ ומייקתה לוח ימיב

 ןמו םירפכה ןמ םיעסונ ,םינוונחו רקב ירחוס ,ריעל ץוחמ םיבר םידוהי ןאכל םיאב ויה

 רכממויחקמב וליחתהש ינפלו ,השראוומו קצּולמ ,לבֹוקמ :תוקוחרהו תובורקה םירעה

 ,רוביצב ללפתהל וסנכנ

 וקיפסהש ויהו ,םת ונבר לשו י"שר לש ,םיליפתה תוגוז ינש תא חינהל ודיפקהש ויה

 רתוי הנהנ "רחוס,ה יכ ,היה המדנ םימעפל .עובשה תשרפל "םייחה רוא ,ב ןייעל ףא
 ..רכממהו-חקמה יקסעמ רשאמ םידוהי ןיב הייהשהמו רוביצב הליפתהמ

 תבשל ובריה ןאכ .םירחא שדוק ירפסו ס"ש יכרכ ובו םירפס ןורא היה ןאכ םג

 א"לביו ,ריפאש (והיעשי) עקייש ,רוטקפס הל'רהא :הלילב תרחואמ העש דע דומללו

 ,(ראילומס) רליקיס םהרבא 'ר דומללו תבשל הבריה םישישקה ןיבמ .ןאצאק לשיפ
 .ברעב תבשל רחאמו רחש םע אובל םידקמ היהש

 תיבב ובשי .תרחואמ העשב ,רופכו גלש ץוחבשכ ,רק ףרוח לילב :הרקמ יל רוכז

 ,ליגרכ ,ודמלו ,רליקיס םהרבא 'רו לשיפ ,עקייש ,הל'רהא .לודגה רונתה די-לע שרדמה

 העשב ,התע קרש ,רפיס םייניעב תועמדבו בוצע לוקבו טייחה השארבא סנכנ םואתפ

 ובילמ חכשנ רבדה .ל"ז ויבא ירחא ?טיײצרָאי םויה ול שי םצעבש רכזנ ,תרחואמ

 תיסורה "שיר,ב רמא ךכ ,'בירעמ, ללפתהל "ןיינמ, ןגראל שקבמו רכזנ וישכע קרו
 ..שידק רמול לכויש ידכ ,ולש

 רמא השארבאו ןיינמ אצמנ רפסמ םיעגר ךות ,םנמאו .הקדוו לש חיר ףדנ ויפמ

 ױליעל םידיסחה לצא לבוקמה דוביכ -- "ןוקית, ןתנ הליפתה רחא .םיכוב לוקב שידק

 ..םיקותמ םימינצו ש"יי קובקב -- המשנה

 .ס"שב ןייעל םישנא םיאב ויה ,צ"החא תועשב ,תותבשב

 אנכש 'ר ,הליהקה שאר -- ןייטשרבליז םהרבא 'ר :ויה שרדמה-תיב יאב ןיב
 ,רטױר לשיפ ,יקסראבארג לדנמ ,הליהקה דעו רבח -- ןזומ ביילישרה ,קאיווקארק

 ,רגניול ריאמ ,ןאמשיפ לטומ ,קינלארג ףלֹוו ,רפפ רדנס ,רדייר לאומש ,ןרוק היעשי
 ןיאש םיברו ןייטשנייו דוד ,ןאמסקאו שיבייל ,רעדייר ריאמ ,דמלמ עפיפ ,רניטקיט השמ

 .הלאה תורושה תביתכ תעשב םרכוז ינא



 קילוא ידיסח לש תסנכה:יתיב

 הל'השמ 'ר ברה לש ורצבמ היהו תסנכהייתב רתי לכמ רתויב שדחה ןינבה הז היה
 .הל'רהאו ריאמ ,(ךונח) ךינה וינבו רוטקפס

 ,קויניז לי'מהרבא ,ץ"ש לארשי ,ץלוט השמ-סהרבא ,ס'לטאמ ריאמ 'ר :וללפתה ןאכ
 .קילואמ יברה ידיסחכ םמצע תא וארש ,םיתב-ילעב תורשעו דמלמ הנוי 'ר

 הגיה היה ובו תסנכהיתיב ירוחאמ היה ותיב .הרותב לודג היה ,הל'השמ 'ר ,ברה
 .הלילו םמוי םיקסופו ס"ש ירפסב

 ישודיח ֹוב וברש ,הרותה תאירק ינפל ,שורד אשונ היה םיגחבו תודחוימ תותבשב
 ,םיקימעמ הרות

 :"השמ ירבד, ורפס ךותמ תועובשל שורד הזב םיאיבמ ונא

 םינוש "םיניינמ ,,

 ."גראב ,ה יבשות בור וללפתה ובש ,"לכליש רעקישאק סאד, ,ןטק תסנכי-תיב היה

 יצנעב 'ר .םיגחבו תותבשב ןינמ םייקתה ,דלאוו לש ותיבב ,הרייעה לש ינופצה הצקב

 .ןטק תסנכ-תיב םתיבב ומייק ,עקסאי א"לביו ל"ז לאקזחי ,וינבו דלאוו (ןויצנב)

 רעקרעווטנאה,ב .םירחא תומוקמבו "קירב ןרעטנוא, םינינמ המכ דוע ומייקתה ןכ

 .םיגחבו תותבשב רוביצב םיללפתמ ויה "ןייראפ

 התיה םירדנהמ הסנכההו "תוברת, ס"היבב םיניינמ םימייקמ ויח םיארונה םימיב

 לכש ,םידחוימ םיניינמ םינגראמ ויה הרות-תחמשב .ס"היבלו תמייקה ןרקל שדוק

 םינשב םייקתמ היה הזכ ןיינמ .תמייקה -ןרקל תשדקומ התיה םירדנה ןמ הסנכהה

 .הרייעב תמייקה-ןרקה לש השרומה היהש ,ןמצלפ םרבא לש ותיבב תונורחא

 םיידוהיה םייחה וכומ - תסנכהייתב

 הרייעב םיידוהיה םייחה זכרמב ודמע ,םידומיללו הליפתל רקיעב ושמישש תסנכהייתב

 ייפוליחל ,םיחוכיוול יתרבח שגפימ-םוקמ ושמיש םה .ןילופב םידוהיה תורייע לכבכ ונלש

 םיחילש לש תואצרה ומייקתה ןאכ .ירוביצ יפוא לעב המזוי לכלו תידדה הרזעל .,תועד
 תמחלמ תעב םיחוכיו ,םינשרדו םיפיטמ לש תושרד ,םינזח לש םיטרצנוק ,לארשייץראמ

 .תוריחב
 ויהו טפניתויששעב תונורחאה םינשל דע םישמתשמ ויה הרייעב תסנכהייתבב

 .ףרוחה ימי לש תותבשב רונתה תקסהלו תורונמה תא תובכל "תבשילשייוג ,ל םיקקזנ

 .לודגה תסנכה-תיבב תובר םינש וז הכאלמ השוע היהש ,ייווטאמ םשב "יוג-תבש.  ינרכוז
 הרמ יליטהש ,םיבבוש םיכרבא דצמ תונציל-ישעממ םייקנ ויחה אל תסנכהייתב

 -םימי לש הניגנמל גח לש הניגנממ וריבעהלו ולבלבל וסינ םימעפל .הליפתה-לעבב

 תותילטה תרישקל המודב ,עובק טרופסל וז תובבוש-השעמ ךפה הרות-תחמשב ...םיארונ

 ..הרשעיהנומש תליפת תעב וזל וז םיללפתמה לש
 םהבש םיריעצה ויה ,םיללפתמה יניעב ןח אצמ אל הליפתה-לעבשכ .םירקמ ויה

 הליפתה תא םייסל רהימש ,ןכסימה הליפתה-לעב רבעל ותוא םיכילשמו תבגמ םיביטרמ
 ..וב ותמשנ דוע לכ קלתסהלי

 להקה בל תא הנק אוה .ב'צידרבמ ןזחהכ

 להקה ."םולשל וניהלא 'ה ונביכשה,, תליפתב

 .הפי ןיעב םרתו בהלנו שגרנ

 האיוק:-ילעב

 -לעב תסנכה:תיבב הכוז היה דחוימ דובכל

 אוה .("'ארוק לעבה,, : סעה יפב וא) האירקה

 םימעטה יפל ,עובשה תשרפ תא ארוק היה

 -בש גתו גת לכב יקב היה אוה .תרוסמהו

 -יחמ וא םתכ ,הלילח ,אצמ םאו הרותה רפס

 רֿפוסהו ברה תעידיל רבדה אבוה יהשלכ הק

 -ילעב תסנכה-יתבבו ריעב ורסח אל .(ס''תס)

 .פ"עב הלוכ הרותה תא טעמכ ועדיש ,האירק

 -תיבב צ"ז המלש 'ר תא ריכזא הלא ןיב

 ךמסומ היה אוה .קסירט ידיסח לש תסנכה

 'ר לש ותב תא אשנ ,ץירוק תבישימ תונברל

 דמלמכ לבקתנו השאל סיצװַאו לאומש

 תטיש דיסח ,שפנ ליצאו ןידע םדא .הבישיב

 תצובק לביק ."ףסוי-תיב,/ תבישי לש רסומה

 : םהיניב ,הבישיב "סימדקתמה םידימלתה;

 -לאטיפש לפוק ,גרבסייו לטומ ,ןייטשרלג לרב

 ל"ז ןוגלקוי השמ ,ל"ז קינרוקש ךורב ,קינ

 .םירשכומ םירענ 10-2 דועו

 תא הרצק הפוקתל ליצה הז אלֿפנ ךרבא

 -ותל ותבהאבו תירסומה ותוישיאב .הבישיה

 ררועל ףאו םייח-חור חיפהל חילצה ,הר

 הלא םירענ לצא ארמגה ךדומילל תובהלתה

 תא ךשמ "תוברת, ס"היבש הפוקתב תאוו

 ושפיחו הבישיה תא ובזע םיברו ,רעונה בטימ

 .םיינלופ וא םיירבע ךוניח תודסומל םיכרד

 תמועל םינשוימ וארנ הבישיהו ארמגה דומיל

 השדחה תירבעה הפשה לש תושדחה תוחורה

 בוחרב ובשנש ,תיצולחה-תינויצה העונתהו

 ,"אמק אבב, תוכסמ .ותוא ושבכו ידוהיה

 ,"הדבל,, היגולירטהו ןאכמ '!אעיצמ אבב,

 -יקש ,קבק לש "ןוחצנה,,ו ""בונרפש לאינד,

 ..ןאכמ ,"תוברת,, תירפסב אבחהב תלב

 הלודג הכ התיה צי" המלש 'ר לש ותעפשה

 ךישמהל ואצי ףא וידימלתמ םידחא יכ דע

 לכב תמסרופמה צירוק תבישיב םהידומילב

 .הבאטלופמ יוליעה ךדמע השארבש ,הביבסה

 רצק ןמז רחאל הבישיה תא ובזע םבור

 -כחל ימ ,םידומילל ימ ,םינוש םינוויכל ונפו

 ימו -- ןיטשרלג לרב ומכ ,תיצולח הרש

 קינרוקש ךורב קרש ,ינמוד .םייחה יקסעל

 לביק ףאו הבישיב ךמלו תונמאנב ךישמה

 .תונברל תוכימס הב

 ךכ -- האושה ינפלש תונורחאה םינשב

 תרות תא המלש 'ר דמל -- רלג השמ רפסמ

 תידוהיה הליהקב ב"ושכ שמישו הטיחשה

 .םיצאנה לש האמטה ךיה ותוא הגישהש דע

 לודגה תסנכה תיבב היה בוט ארוק לעב

 ;(טחוש הירכז 'ר לש ונב) טחוש השמ 'ר

 היהש ,גניריוה רב-ףלוו 'ר ךכב ןייטצה ןכ

 .שרדמה-תיבב ארוק-לעבה

 ילאימחר רנבא

122 



 .יקסראבארג היסומו ןמלק 'ו

 םייח נב ,ןאמומיצ היסוז 'ו

2124 

 .ןתחֿפשמו

 וואבילאשזד תסנכה:יתיב

 יקסראבארג השמ

 ךומס ,ריעה םורדב היה ומוקמו "לכליש רעווָאבילאשז סאד, וארק הזה תסנכה-תיבל

 ,דזעיערפהו אנלאטיפש בוחר ןיבש ,ווָאבילאשז עבורהמ ואב םיללפתמה .תבכרה תנחתל

 .תבכרה רבעמ .א .ז
 רובעל היה ךירצ אנלאטיּפש בוחרמ .תואנ תוניג םיפקומ םיתב לש עבור הז היה

 "תוילולשו ץובה םש ובר ויתסבו ביבאב .תסנכהיתיבל עיגהל ידכ ,תפצורמ-אל הטמיס

 ,םיילדרעב אל ףאו םייפגמב םג םרבעל היה רשפא-יאש ,םימ

 ןג דצל ,"סעקדאלק, םהל וארקש ,םישרקמ הכרדמ ןיקתהל וגאד תסנכה-תיב יאבג

 לשו ןמרביוז היִצֲחַנ לש ,ידֹורֹוב דוד לש םיתבה דצלו סרימורק תחפשמ לש םיחופתה

 ,(יקסראבארג ןמלק תיב) ונתיב

 םואתפ וממורתהו דחא הצקב ץובב ועקש םה ,הלאה "סעקדאלק,ה לע תילעשכ

 .םיבשהו םירבועה לע לילד ץוב תזתה ךות ,ינשה הצקב

 םיללפתמה .הנושארה םלועה תמחלמ ירחא ףכית הנבנו ,ץעמ יושע היה ןינבה

 בור-יפ-לע ללפתה ,ןידע םדא ,קויסיל לטומ ןזחה .םידוהי םתסו םידיסח ,תובכשה לכמ ויה

 ןייטצהש ,"לעיטיווארפ רעד, ,םיובנזור ןבואר "דומע,ל שגינ היה ףסומל וליאו תירחש
 .עומשל בהא להקהש .,ברעה ולוקב

 ,עובשה תשרפ לע הרותה-תאירק ינפל הנטק השרד שורדל םג גהנ םיובנזור ןבואר 'ר

 .אמויד יניינעבו רסומ תפטה

 קחצי ,טכרגכילרא רודגיבא ,ןמרביוז היצחנ ,רלאב השמ ויחה תסנכה-תיב יאבג

 ,רטומלרפ םהרבאו (סעקסאב) רקב םייח ,הטסופאק ץרפ-השמ ,רדליש

 ,חמש היה תוריחבב .השדחה הנשל םישדח םיאבג רוחבל היה גוהנ תישארב תנשב

 -תיבל ףרוחב רונתל הקסה-יצע תקפסא חיטבהל בייח היה ,תינש רחביהל יאבגה הצרשכ
 .םינוש םיכרצל גואדל ןכו תסנכה

 יברה .("רעקיראשזָאפ רעד,) רטױר לצרה תובר םינש היה תסנכה-תיב שמש

 .ללפתהל ןאכל םעפל-םעפמ אב היה הצינלממ

 :םהמ םיטעמ קר ריבעאו תסנכהיתיב יללפתמ םויה דוע םידמוע יניע דגנל

 ,ייטשראפ השמ ,יקסראבארג ןמלק ,סרימורק הילדג ,רלג קייצ'מהרבא ,רנרל לואש

 לֶסֹוי ,רווורג םחרבא ,קינשאטופ ןימינב ,גנירקב ילא ,רדפדלוג םיחיה ,קאז ,קישטרעב

 דוד ,רוֹורג גילז .הברוו ןמלז ,רפנאק לשמיש ,שיומש ןושרג ,ןמלטיג םייח ,קינרוקש
 ,רוחש ןמלז ,ץכ לטֹומ ,רקנאפראש ךורב ,לרפ לאומש .,ןפיורג יסייפ ,רטיד המלש ,ידורוב

 .א .א שטישטאנ השמ ,הקטורטפ עקייש ,קאזֹוק ןמלק ,לזיילג רזוע ,ןעפָאה עטנ ,רגרב םהרבא

 םיאשונ םידדוב קר ,ריעה ידוהי לכ םע דחי וחצרנ ויללפתמו ףרשנ תסנכה-תיב
 ,םחכשל רשפא-יאש ,םידעומו תותבשמ תונורכז םבילב



 הבישיה

 ילאימחר רנבא

 םירבגהמ ,ריעה ישנאמ שיא ןיא ."הבישי,ה התיה ריעב רתויב קיתווה יכוניחה דסומה

 .ךשוממ וא רצק ןמז הז דסומב דמל אלש ,ןבומכ

 םיאיבנו הליפת ,שמוח ,ןובשח ,הביתכ ,האירק :הנושארה הגרדה תא דליה רבע ןאכ

 רחא .רקנישיוו קחצי 'ר דמלמה לצא תונורחאה םינשבו ,יקדרד ידמלמ לצא םינושאר

 .ארמג ףדו י"שר םע שמוח דמילש ,הנוי 'ר קיתווה דמלמה לש וידיל דימלתה רבע ךכ

 ,םימעטה יפל עובשה תשרפ לע םירבוע ויחה ישש םוי לכב

 ןמו קרפ ולצא ודמל ריעה ישנא לכ טעמכו העודי תֹומד היה הנוי 'ר דמלמה

 היו ! ,םהייחמ
 תיחנמ היה ,םיבבושה ותוא וזיגרהשכ ,םיתעל .יאורירצקו עונצ ,המוק-ךומנ היה

 הריטס תיחנמ היה הכוראה ודיבו הובג היהש ,רעקנישיו קיציאכ אלש ,הלק הריטס

 ...םשור-תברו הקזח

 ותשא התיה םעפ אלו ,םיכומסה םירדחב הבישיה התיה ובש ,תיבב רג היה הנוי 'ר

 הארמל םידימלתה תאנהלו ותאנהל ,רועישה ידכ ךות םגלש "הירוקיצ, סוכ ול האיבמ

 .םש רוגל רבעו "סאג עבמַאב,ב תיב הנב םימיל ...םהיניע

 הכשחב התיבה םירזוח ויה ףרוחבו םיירהצהירחא תועשב םג ומייקתה םידומילה

 קלוד רנהשכ תדחוימ דייתדובעב ןיכהל ודמלש ריינייסנפ םימעפלו) םיסנפה רואל

 ,(..תימצע הדובע ,םיקובקבמ "םיסנפ, וא ,סנפה תיתחתב

 םידומילה תפוקת .תובא יקרפ דומלל םירהצהירחא תותבשב םג םיאב יה ץיקב

 .הנשה-שאר דע חספ ירחאמו חספ דע תוכוס ירחאמ : ץיקה ןמזו ףרוחה ןמז ,"ןמז, התיה

 יללכה הארמהו רתויב לד דויצה ,דואמ תנשוימ התיה דומילה תטישש יפ-לע-ףא

 םעל הבהא תישאר .,תווצמבו הרותב תעד תישאר םיבר םידימלת ןאכ ונק -- בולע

 ,.ץראלו שדוקה ןושלל ,ויתודלותלו

 םירופיסה בור .הבישיב םתודלי ימימ תויווח ריכזהל םיברמ ריעה יאצוי לכ טעמכ

 ,הנוי 'רב םירושק

 ףיסומ םימעפלו ,שידײל השרפמו עובשה תשרפ ארוק הנוי 'ר היה ךיא ינרוכז

 : (יחיו תשרפ) 'וכו םרא ןדפמ יאובב ינאו : תדחוימ הניגנב י"שר יפ לע רואיב
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 רבקב ,לארשייץרא ןיא ןייז רבקמ רענייב עניימ טסלָאז וד ךיד טעב ךיא שטָאכ;

 ןעוועג רבקמ יז בָאה ךיא .ןָאטעג ױזַא טינ ךיא בָאה לחרירעטומ ןייד וצ רעבָא ,יתובַא

 זיא'ס זַא ,ןגָאז ריד ךיא לעוו ?סָאװרַאפ : ןגערפ ךָאד וטסעוו .םחל-תיב ןייק געוו ןפיוא

 םייב ןייגכרוד יז ןלעװ ןײרַא תולג ןיא ןייג ןלעוו ןדיי יד זַא ;רובידה יפילע ןעוועג

 ריא ןופ ןײגסױרַא לחר רעטומ יד טעװ .ןענייוװ ןוא ןעיירש ןוא ונמא לחר ןופ רבק

 הכבמ לחר ..עמשנ המרב לוק :טײטש קוספ ןיא יװ ,רעדניק עריא רַאפ ןטעב רבק

 רכש שי יכ ,העמדמ ךיניעו יכבמ ךלוק יענמ :ןרעפטנע טָאג ריא טעװ הינב לע

 "..םלובגל םינב ובשו ..ךתלועפל

 היה ךכו ...ה"בקהו לארשי ןיב הבהא רופיסכ םירישה ריש םידמול ויה חספ ינפל

 :תדחוימ הניגנב ראבמ הנוי 'ר

 ןופ ןרעװ ןבירטרַאפ ןלעװ ןדיי יד זַא שדוקה חורב ןעזעג טָאה ךלמה המלש

 רעקידעבעל ַא וצ ןדײי יד טכײלגעגוצ רע טָאה ,ןײרַא תולג ןטייווצ ןיא תולג ןייא

 יברה לש תחפטמה תוכזב
 עקווישאקמ

 .אשי'זורב םיבורמ ויה אל עקווישַאק ידיסח

 ל"ז יבא ויה יברל םיטעמה םינמאנה ןיב

 .יקסראבארג לדנמ ידודו לאומש

 (עקרעזייל) רזעילא 'ר ןורחאה ר"ומדאה

 שודקה יברה לש רתכה שרויו ונתח היה

 .םעפב םעפ ידמ הרייעב רקבמ היהו

 -תיבב ןהלוש ךורעלו ללפתהל היה גהונ

 ,"לכליש רעקווישָאק סָאד, ןטקה תסנכה

 םש ול היה .יירהה לא, ךרדב 'ילקירב םייב,

 וילא םינופ ויה הרצ תעבו תפומ-לעב לש

 .הרזגה לוטיבל ללפתיש

 ,"להוא,, ,דחוימ הנבמ היה תורבקה תיבב

 ויהו וז תלשושמ םיקידצה דחא לש ורבק לע

 תא ומש ,םבל תולאשממ תושקב ובתכש

 יכ ונימאהו "להוא,;ה ךותב 'יתואקתפ,,ה

 .שודקה קידצה תוכטב ועשוויי

 תמחלמ ינֿפל ,םדוקה ר"ומדאה היהשכ

 חראתמ היה 'צשי'טרל אב ,הנושארה סלועה

 .יקסראבארג המלש דוד ,ילש אבסה לצא

 יברה לא התנפ אתבסו אבס הלח םעפ

 "יש ,היטבה יברה .ותואירב ןעמל ללפתיש

 ךכ אלש אלא ,"אירבי אוה םשה תרזעב;

 הלעב תומ לע הננוק אתבס .תמ אבסו היה

 !שטײט'ס :יברה לא הנעטב האב הלבאבו

 תונבה .הלודג הרצב איה התעו ? תחטבה ןה

 אבצב תרשל םיבײה םינבהו תואושנ ןניא

 ךידכנ אלו ךינב אל; :יברה רמא .ייראצ,,ה

 ."אבצב ותרשי

 איצוה '*? ךל ןימאא ךיא, :אתבס הרמא

 החטבההש הבורעכ הל ןתנו תחפטמ יברה

 ,(רסל) רזעלא םינבה םנמאו .םייוקת

 אבצב ותרש אל לדנמו לאומש ,קחצי-סהרבא

 תעשב ףא וסייג אלו וררחוש סה .ראצה

 .המחלמה

 לש תחפטמה לע הימי לכ הרמש אתבס

 תעל הרבעשכ םג התוא השטנ אלו ,יברה

 הרבע אתבס התמשכ .ונלצא רוגל הנקז

 הרמשש ,לטא ימא לא השוריב תחכטמה

 .רקי רצוא לעכ הילע

 המלש םגו ינא םג "עליישטאפ,,ה תוכזב

 ,ינלופה אבצב תורשמ ונררחוש ,ל"ז יחא

 .םיאירב םיאטרופס ונייהש ףא לע

 "ורל יתחרבשכ ,היינשה םלועה תמחלמב

 םא עדוי ימו תחפטמה תא יתא יתחקל היס

 תואלתה רחאל םייחב יתראשנ התוכזב אל

 בערב ,ידודנב ילע ורבעש תוברה תונכסהו

 יתלחתהו צראל יתעגהש דע ,לכ רסוהבו

 .םישדח סייחב

 .ונילע ןגי קידצה לש ותוכז

 ביבא-לת ,יקסראבאוג םייח
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 5 ר ר : ,םי ִק א : 2

 ןַאמ ריא זַא גָאט ןדעי ,ךָאד ,יז טפָאה .םיל רבעמ קעװַא זיא ןַאמ ריא סָאװ ,הנמלא םינשוז

 ןרעקמוא קירוצ ייז וצ ךיז טעװ רע זַא ,טָאג וצ ןדיי יד ןפָאה יױזַא ןעמוקקירוצ טעװ
 הרייעב םירקבמ ויה םעפב סםעפ ידמ

 ןעגנוזעג טָאה ךלמה המלש סָאװ גנַאזעג רעד -- ריש ינפל שורד םיאשונ ויהש ,םינשרד

 ןעגנַאזעג עלַא ןופ רעסעב ןוא רענעש זיא -- םירישה יפב .רחא וא הֹז תסנכ-תיבב להקה

 .םישדק שדוק זיא גנַאזעג רעד -- שדוק זיא טנַאזעג רעדנַא ןַא ףשרד לעב א :םהל וארק םעה
 ןעמל תומורת ףוסאל ואב םבור

 -יניב םג ויהו הרות תודסומו תובישי

 ידוהיל .םתסנופ התיה וזש םה

 םיעבתנ לש בוט סש היה הרייעה

 ,ךלמ ןב ךלמ ַא גנַאזעג רעד -- ךלמ ַא ששגנוזעג טָאה גנַא:עג רעדנַא ןַא

 ..טָאג וצ ןדיי יד ןגָאז -- .םכח ןב םכח ַא ,איבנ ןב איבנַא

 רפסהיתיבל ורבעו הרצק הפוקת רחאל הבישיה תא םיבר םידימלת ובזע תונורחאה םינשב -ַאר, :םהילע םירמוא ויה .םינענו !

 .תושידח תוטישב ודמילש םירומב ,םיבוטה םירדסב ,תירבעה ןושלב םסקש ,"תוברת, .+,עלעטעטש טוג ַא זיא שטשישז

 ,אנליווב ,השראווב םהידומיל ךשמהל ואציש ויהו תוינויצה רעונה תועונתל ורבע םירחא טו ראי הא הא ךערד םעצ
 הזו הז םויבש ,תסנכה-יתב לכב תוע

 .קצולב וא לבוקב -תיבב בירעמל החנמ יב ורבד אשי
 יאשונמ דחא איהו הבוטל ריעה יאצוי התוא םירכוז ,הבישיה לע תרוקיבה תורמל םיעימשמ ויהש סםינשרד ויה ...שרדמה

 ,השיגפ לכב םיביבחה תונורכזה -יחבו םיקוספב םילבותמ םעונ ירבד
 ...קוחצמ הרבחה לכ םיעקפתמ -- הנוי 'ר תא "גיצמ , דמלמ םינּובשכ הניגנב ורמאנש ,םילק הרות ישוד
 םיעמושה להק תא וררועו תדחוימ

 ואב םיתעל --- .'וכו תווצמה םויקל

 וןכשמש ,םימסרופמ "םידיגמ;/ םג

 .בר להק

 ךובכ םיקלוח ויה הרותה ילודגל

 -תיב,, תבישי שאר אב היהשכ .דחוימ

 רעד) הבטלופמ יוליעה ,אץירוקב '"ףסוי

 תא רמוא היה ,(יוליע רעוואטלאפ

 תאירק ינפל ,"ותחיש, תא  ,וירבד

 .הרותה

 יחילשל םיקלוח ויה לודג דובכ

 -תיבב בורל םיעיפומ ויהש ,תונויצה

 -יתב לכמ בר להקו ,לודגה תסנכה

 .םהירבד תא עומשל אב היה תסנכה

 .אראב השענהמ ש"ד לבקלו

 -ךב םיאנק םינשרד סג ויה ךא

 לוליח לע רעונה תא ופריחש ,סתוית

 שובלה לע ,לגרודכה יקחשמ לע ,תבש

 ועיבהש םג ויהו ,'וכו עונצ-יתלבה

 .תונויצל הפירח תודגנתה

 הלעה םינשרדה דחאשכ רכוז ינא

 הסינשכ להקה תמה תא ומצע לע

 -ותה ןמ הרוסא תונויצהש ,חיכוהל

 -- "םכבבל ירחא ורותת אלו; ...הר

 "םכיניע ירחא,ו ,לצרה ר"ד הז בל

 ..קוק ברה הז ןיע ---

 רעדעי/ : םירמוא ויה ריעה ידוהי

 רמולכ) ,'ךיִז ראֿפ ט'נשרד ןשרד לעב

 (...שרוד ומצעל ןשרדח ---

 ילאימחר רונבא

 "בקעי תיב, םידוהה לש תונבל רֿפסהיתי'ב

 וי הטיא הרומהו
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 שטישזאר ןיא םינבר

 ילאימחו רנבא

 רערעדנַא רעד ןוא "בריטָאטש, ןעוועג זיא רענייא :םינבר ייווצ טַאהעג טָאה שטשישזָאר

 .םידיסח רעקילָא יד ןופ בר ןעוועג זיא

 ןאמטיג רעב-סהרובא 'ר
 תולאש ןגערפ ןעמוקעג ןעמ זיא םיא וצ ."בר-טָאטש, ןעוועג זיא ןַאמטיג רעב"םהרבא 'ר

 ייווצ ןשיווצ ךוסכס-טלעג ַא ןכָארבעגסיױא זיא'ס ןעוו ,הרתי-ןיד ַא טימ ןוא תורשכ ןגעוו

 רעד ןיא ןענװַאד רע טגעלפ בורל ,רעכַאמ-הרשּפ סלַא ןעוועג טנַאקַאב זיא רע .ןדיי

 רע טָאה זייוונטייצ .דומע ןרַאפ ןענוװַאד טייציוצ-טייצ ןופ טגעלפ רע ּוװ ,לוש רעסיורג

 ןייז .רעטכעט זילב טַאהעג טָאה רע .לוש רעקסירט רעד ןיא תבש טנוװַאדעג ךיוא

 .הרות ןענרעל טייצ עצנַאג ןייז טעמדיוועג טָאה ,ל'רסיא 'ר ,םעדייא

 ראטקעפס (רעכיניווס) על'השמ 'ר
 ןוא ןדמל רעסיורג ַא ןעוועג זיא ,רָאטקעּפס (רעכיניווס) על'השמ 'ר ,בר רעטייווצ רעד
 ןשיװצ ןכַאמ םולש ןוא תולאש ןענקסּפ טגעלפ רע ךיוא .םיקסוּפ ןוא ס"ש ןיא יקב ןעוועג
 טַאהעג ןבָאה סָאװ ,םיױג זַא ,ןפָארטעג לָאמליפ טָאה'ס .ךוסכסיטלעג א תעב ןדיי

 ןייג רימָאל :.ה .ד) '"ַאניבַאר ָאד םעדױוּפ , :טגָאזעג ןבָאה ,דיי ַא טימ ךוסכסיטלעג ַא

 טגעלפ רע .קילײה ןעוועג םייוג יד ייב ךיוא זיא ןיד-קסּפ סעל'השמ 'ר בר םעד .(בר םוצ

 .לוש רעקילָא רעד ןיא ןענוװַאד בורל

 טָאה ךינעה ןוז רעד .רעטכעט ייווצ ןוא ןיז יירד טַאהעג טָאה על'השמ 'ר בר רעד

 טַאהעג ןבָאה ,לקיר ,רעטכָאט יד ןוא ,ריאמ ,ןוז רעטייווצ רעד .טפעשעג-ךיש ַא טַאהעג
 םעד ןעוועג זיא ,על'רהא ,ןוז רעטירד רעד .רעכיב ןוא לַאירעטַאמ-ביירש ןופ טפעשעג ַא

 רָאנ ןבעגעגּפָא ךיז טָאה רע .תונברה-סכ םעד ןענשרי טלָאזעג טָאה ןוא ץלָאטש סרעטָאפ

 .הארוה-רתיה ןעמוקַאב ןוא ןענרעל טימ
 ,םירפס עקילייה ,,/

 ןופ תוכז ןיא
 ..ץיבר רעקווישאק

 שטשישזָאר לטעטש ןיא ןעוועג ןענעז רימ

 טָאה ןפורעג .רעטסעוװש 2 ןוא רעדירב 4

 :ןעמָאנ סעמַאמ רעד ףיוא זדנוא ןעמ

 .רעדניק סליטַָאמ

 ,סליטַאמ המלש ,רעדורב רערעטלע ןיימ

 -רעטילימ וצ ןלעטש טפרַאדעג ךיז טָאה

 .קצול ןיא "עוװטסדּוסירּפ, רעד ןיא טסניד

 ,1912 ינוי ןט-16 םעד ןלַאפעגסיוא זיא'ס

 רעד טימ ןרָאּפעג רע זיא .תועובש-תבש

 .קיטיירפ (עטערַאק) דיוב

 רעטסעװש ןיימ טניווועג טָאה קצול ןיא

 -ַאב עטוג טַאהעג טָאה יז .רענילוק הכרב

 -נעיַָאװ,, םעד טנעקעג ןבָאה סָאװ ,עטנַאק

 סיא טָאה'מ סזַא ןוא ,"קינלַאשטַאנ יקס

 ןפלָאהעג לָאמַא טָאה ,לבור טרעדנוה ןבעגעג

 .טינ לָאמַא ןוא

 תועובש רעד זיא בוטש ןיא זדנוא ייב

 ...באב-העשת ןעוועג

 הילע ,עמַאמ ןיימ טָאה גָאטימ ךַאנ

 ןפיוא ןעגנַאגעג ןוא ןעמונעג ךימ ,םולשה

 עמַאמ ןיימ .לכליש רעקווישַאק ןיא גרַאב

 סעד טנפעעג ,שדוק-ןורא סוצ ןעגנַאגעגוצ זיא

 : ןגירשעג ןוא טנייוועצ רעטיב ךיז ןוא תכורפ

 ןוו ןימ ,רימ טפלעה

 "!ן!טנעה עשייוג ןיא קעוַא טייג
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 רעקווישַאק רעד ןעמוקעגנײרַא זיא םיצולפ

 :ןעמַאמ ןיימ וצ ןגירשעג ןוא יבר

 ןעמ רַאט תבש ?וטסנייוו סָאװ ,ליטַאמ,

 ."ןענייוו טינ

 :טנעה יד טכערברַאפ עמַאמ ןיימ

 קעװַא טייג ןוִז ןיימ ,קידצ רעקילייה,,

 "!טעועטַאר ,טנעה עשייוג ןיא

 : יבר רעד ריא טגָאז

 .םיהַא ייג ןוא דניק ןייד םענ ,ליטַאמ ,,

 ןפערט וטסעוו ,סײהַא ןעמוק טסעוו וד ןעוו

 ןגירקעג טָאה ןוז ןייד זַא ,סַארגעלעט ַא

 יײ..רָאי א ףיוא "עקשטַארטס, ַא

 -עג ןענעז רימ ןעוו .ןעוועג זיא יױִזַא ןוא

 זדנוא ןַאיליטשטָאּפ רעד זיא ,םיײהַא ןעמוק

 עטוג יד טכַארבעג טָאה רע .ןעמוקעגנײרַא

 .הרושב

 עדאנאק ,יבקעיידמלמ ילאצ

 .(עדַאנַאק) יבקעיידמלמ ילאצ
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 רעזעיגילער רעד טימ טריזיטַאּפמיס ןבָאה ןרהא ןוז ןייז ןוא על'השמ בר רעד

 ַא ןיא םירוחב עגנוי עּפורג ַא טריזינַאגרָא וליפַא טָאה ןרהַא ."לארשי תדוגַא, ײטרַאּפ

 ,ריפאש עקייש : םירבח ןעוועג ןענעז זיירק םעד ןיא ."םירוחב תראפת, ןעמָאנ ןטימ זיירק

 ןאצאק לשיפ ןוא קינלארוג לסָאי ,קינרוקס המלש

 .טָאטש ןיא רעציזישרדמ-תיב עטצעל יד ןעוועג ןענעז עקייש ןוא לשיפ ,על'רהא

 טייצ רעד ןיא רעבָא .ןשָאלרַאפ ןרעו טשינ לָאז הרותה-תלחג יד זַא טיהעג ןבָאה ייז

 יעג ךיוא עקייש ןוא לשיפ ןבָאה הרות רעד זיולב ןבעגעגּפָא ךיז טָאה על'רהַא סָאװ

 .האובת טימ טלדנַאהעג טָאה עקייש ןוא ןרעטלע ענייז ןפלָאהעג טַאה לשיפ .טלדנַאה

 טנעקעג ןעמ טָאה טכענ עצנַאג ןוא הרות רעד טעמדיװעג ןעוועג ןענעז טכענ יד רעבָא

 .ןעמַאזוצ ןענרעל שרדמ-תיב ןיא םירוחב יירד יד ןעעז

 טריפעג על'השמ 'ר בר רעד טָאה ,טכַאמ רעשילױּפ רעד תעב ,ןרָאי עטצעל יד ןיא

 רעד ןופ בר "רעלעיציּפָא, סלַא טנכערעג ךיז טָאה רע .הליהק רעד ןופ ןצנעדיווע יד
 .הליהק

 ןיא לוש ןיא ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,תושרד ענייז ןופ טנַאקַאב ןעוועג זיא בר רעד

 ,"השמ ירבד, רפס ןייז ןבירשעג בר רעד טָאה ןרָאי עגנַאל .םיבוטיםימי ןוא םיתבש יד

 רעיצרעד ןוא רעביירש רעשיאערבעה רעד .תושרד ענייז ןופ גנולמַאז ַא טלַאהטנַא סָאװ

 ןופ טקנעדעג רע זַא ,טלייצרעד רימ טָאה ,שטשישזָאר ןופ טמַאטש סָאװ ,ילאמש רזעלא

 םוצ רעײגנײרַא יד ייב ןטעב ךיז ןגעלפ תיב-ינב יד ןוא ןציבר יד יװ ,ןרָאי-רעדניק יד
 : רפס ןייז ןביירש םייב בר םעד ןרעטש טשינ ידכ ,קיאור ןייז ןלָאז ייז זַא ,בוטש ןיא בר

 ".,רפס ַא טביירש בר רעד ,אש ,אש,
 תיב ןופ קעטָאילביב ןיא טכַארבעג טָאה "השמ ירבד, רפס ןופ רַאלּפמעזקע ןייא

 טָאה רע .עדַאנַאק ןופ (דמלמ) רעלימ לָאס רבח רעזדנוא ביבאילת ןיא שטשישזָאר

 ןוגרא םעד ןדנעּפש סָאד ןטעבעג םיא ןוא ,ןילקורב ןיא רעסקאב .ל ייב ןעעזעג רפס סַאד
 רעצנַאג רעד ןופ ןבילברַאפ זיא'ס סָאװ ץלַא זיא ךוב סָאד .לארשי ןיא 'ץשי'זור יאצוי

 .החּפשמ רערעייט
 ,ןבילבעג טשינ רענייק זיא ןַאמטיג רעב-םהרבַא 'ר בר ןופ עילימַאפ רעד ןופ ךיוא



 םישרדמ:יתב ןוא ןלוש

 רעלעג השמ

 ןבָאה טָאטש ןופ ןדיי עלַא ּווװ ,םישרדמ-יתב ןוא ןלוש ןעצ ייב טַאהעג טָאה שטשישזָאר

 עיירפ ןיא ןוא בירעמ ןוא החנמ ןשיוװצ טנרעלעג ןבָאה ןדיי רעטרעדנוה ןוא טנוװַאדעג

 יו ,םיניינמ רעקילדנעצ ןעוועג לטעטש ןיא ןענעז ךיוא .םיבוט-םימי ןוא תבש ןיא טייצ

 עשיטסינויצ יד ןופ -- לעיצעּפס ןוא סעיסעּפָארּפ עסיוועג ןופ ןדיי טריּפורג ךיז ןבָאה'ס

 ,לטעטש ןיא ןלושיטּפיוה יד ןופ גנובײרשַאב ַא ָאד ןעגנערב רימ .סעיצַאזינַאגרָא

 לוש עסיורג יד
 יַאמ רעטירד ,סַאג-טּפיוה רעד ןיא ,טָאטש ןופ רעטנעצ ןיא ןענַאטשעג זיא לוש עסיורג יד

 ךָאנ ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא סָאװ ,ןיינב רענרעצליה רעסיורג ַא ןעוועג זיא סָאד

 עגנַאל ןיפ ךשמב .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא לוש רעסיורג רעד ןופ הפירש רעד

 עדייבעג ַא ןעיוב וצ ןעגנוגנערטשנָא עסיורג טכַאמעג םיללּפתמ עיירטעג יד ןבָאה ןרָאי

 ,לוש עקיטכערּפ עסיורג ַא ןלעטשפיוא ןוא לגיצ עטנערבעג ןיפ

 .עדייבעג רענרעצליה רעד םורַא טנעװ ענלעגיצ יד ןסקַאװעג ןענעז ךעלעמַאּפ

 -הלוע ןתעב "םירדנ, יד ןופ ףליה רעד טימ טנעוװ יד ןסקַאװעג ןענעז רָאי-וצ-רַאי-ןופ
 ענעדישרַאפ ייב ןעגנודנעּפש ןופ ךיוא ּוװ ,םיבוט-םימי ןוא םיתבש יד ןיא ןייז הרות

 ,ןטייהנגעלעג

 ןבעלרעד וצ ןוא ןיינב םנופ םויס םעד ןעעז וצ ןעוועג הכוז טשינ ןבָאה סרעיוב יד

 ןבָאה לטעטש ןיא ןײרַא ןענעז סיצַאנ יד ןעוו .תיבה-תכונח ןטעטרַאװרעדיגנַאל םעד
 לגיצ עטנייועגסיוא עשידיי יד טימ ןוא טנעװ יד ןעמונעגרעדנַאנַאפ רעניַארקוא יד

 רעייז ךיוא ."ןטיילק ןעצ, יד רעטניה ץַאלּפ ןסיורג םעד ףיוא "עווקרעצ, רעייז טיובעגסיוא

 טשינ ןבָאה יז רעבָא המחלמיטלעוו רעטשרע רעד תעב ןרָאװעג טנערבעגּפָא זיא עווקרעצ

 .ןעיובוצפיוא קירוצ ריא ןעגנוגנערטשנָא םוש ןייק טכַאמעג

 ,בר רעד .טָאטש ןלײט עלַא ןופ ןדיי טנװַאדעג ןבָאה לוש רעסיורג רעד ןיא

 ןעוועג ןענעז םיאבג עריא ןשיװצ .טנװַאדעג טרָאד טָאה ,ןַאמטיג רעב-םהרבַא 'ר

 המלש 'ר ,דרָאבמילק המלש 'ר ,ןַאמשיפ יצנעב 'ר יװ ,טָאטש ןופ ןדיי ענעעזעגנָא

 ַא ןעוועג ךיוא זיא דרָאבמילק המלש 'ר .(רעכעלב רעד) םיובלטייט לקנעי 'ר ,רעדיינש

 .דומע ןרַאפ ףסומ ןענוװַאד הנשה-שאר טגעלפ ןוא הליפתילעב רעטוג

 םיחילש ,ןזח רעטמירַאב ַא ,ןשרד-לעב רעבושח ַא טָאטש ןיא ןעמוקעג זיא'ס ןעוו

 ,ןלַאװ ברע ןעײטרַאּפ ענעדישרַאפ ןופ רענדער רעדָא גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ

 ןעמָארטש ןדיי ןגעלפ ןלַאּפ עכלעזַא ייב .לוש רעסיורג רעד ןיא ןטערטסױרַא ייז ןגעלפ

 .טסעג עבושח יד ןרעה וצ טָאטש ןיא םישרדמ-יתב ןוא ןלוש עלַא ןופ

 .(טחוש רעד) אקשורטעּפ השמ 'ר ןעװעג זיא לוש רעסיורג רעד ןיא ארוק לעב

 -ָאקליװ לאיחי ,טַאלבצרַאװש לאומש :ןעוועג ןענעז םיללּפתמ עקידנעטש יד ןשיווצ

 רעד) לעזניא יסייּפ ,רעקַארב אבא ,לעדנַאק השמ ,ןָאג לאומש ,רעלעג קחצי ,יקסרימ

 .ןרָאװעג ןסעגרַאפ ןיוש ןענעז ןעמענ סנעמעוו ,ןדיי ערעדנַא רעטרעדנוה ןוא ,(רעמיר

 | לוש רעקסירט יד

 ףסוי ןיפ המורת רעד קנַאד ַא ,ןרָאי רעקיצנָאװצ יד ןופ ,ןינב רעיינ ַא ןעוועג זיא סָאד

 ףיױא טלעג עמוס ַא האווצ ןייז ןיא ןבירשעגּפָא טָאה רעכלעוו .עקירעמַא ןופ ךילרע

 .םידיסח רעקסירט יד רַאפ לוש עיינ ַא ןעיובוצפיוא

 הליֿפת-ילעב ןוא םינזח

 דומע ןרַאֿפ ןגעלפ ןלוש רעשטשישזַאר יד ןיא

 -ולכ ,םינזח } הליפת-ילעב רקיעב ןטערטפיוא

 ןופ זיולב טבעלעג ןבָאה סָאו עכלעזַא רמ

 .קינייו רעייֵז ןעוועג לטעטש ןיא זיא ,תונזח

 ןוה דוד 'ר

 -עג טייצ רענייז ןיא טָאה שרדמ-תיב ןיא

 ןעועג זיא רע .ןזח דוד 'ר ןזח סלַא טניד

 טימ טָאה רע .לטעטש ןיא רעלוּפַאּפ רעייז

 עסיורג א ןגיוצעגוצ עמיטש עמענעגנָא ןייז

 ןבָאה םיא .שרדמ-תיב ןיא םיללפתמ לַאצ

 ןיז ענייז : "םיררושמ ! ייוװצ ןפלַאהעגוצ

 יד רַאֿפ ןכָאװ עקינייא .לבייל ןוא יצרּוא

 ןיא ןרעה טנעקעג ןעמ טָאה סיארונ-סימי

 סעיציטעּפער ןכַאמ "רָאכ, םעד לסעג-לוש

 .תוליפת ערעדנַא ןוא "הלעי,, ,"ירדנ לכ. ןופ

 ןופ ןיינב ןיא טניווועג טָאה דוד 'ר ןזח רעד

 .ןברָאטשעג גנוי זיא רע .שרדמ-תיב

 רעשיילפ הירמש 'ר

 בצק הירמש 'ר זיא הריטּפ ס'דוד 'ר ךַאנ

 עקרַאטש ַא טַאהעג טָאה סָאוװ ,(רעשיילפ)

 רעטבילַאב רעד ןרָאװעג ,עמיטש עסיז ןוא

 סָאוו ,טנגוי יד .שרדמ-תיב ןיא הליפת-לעב

 לוש וצ לוש ןופ .ןײג טַאהעג ביל טָאה

 טַאהעג ביל רקיעב טָאה ,םינזח עלַא ןרעה

 .תירחש ןענװַאד רעשיילפ הירמש 'ר ןרעה

 רענייוו לוולעוו 'ר
 -ַאב ןעװעג זיא (רעניײװ) טחוש לוולעוו 'ר

 טָאה רעכלעוו ,הליפת-לעב רעטוג סלַא טנַאק

 ןגָאססױרַא ןיא ןעועג קדקדמ קרַאטש

 ןעועג רע סא ךיוא .רעטרעװו יד ךעלטיײד

 -עג וליפַא טָאה ןעמ .קיזמ ןיא טנװַאהַאב

 .ןטָאנ ןענעייל ןעק רע זַא ,טסעומש

 טנװַאדעג רע טָאה טייצ רעטצעל רעד ןיא

 ךיז טָאה רע ךיוא .לוש רעקסירט רעד ןיא

 ."םיררושמ; סלַא ןיז ענײז טימ טצונַאב

 םעד ןיא טנכייצעגסיוא ךיז טָאה סרעדנוזַאב

 ןיז טימ טָאה סָאװ ,ריאמ ןוז ןייז "רָאכ,

 יד ןופ רעצרעה יד ןעגנַאפעג עמיטש עסיז

 .םיללפתמ

 רעד ןרעיוא עניימ ןיא טגנילק טציא ךַָאנ

 םיעברא; : תבש-תלבק תעב לוולעוו ןופ לוק

 ןַײז ןופ לוק רעד ןוא "...רודב טוקא הנש

 ודוסי םדא;, : םיארונ-סימי יד ןיא ריאמ ןוז

 י..רפעל ופוסו רפעמ

 -רָאֿפ הבישי יד סירוּפ לָאמַא טָאה'ס ןעוו

 יד ןופ לַאְז ןיא "ףסוי תריכמ,,} טלעטשעג
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 ףסוי ןופ לַאר-טּפױה יד טָאה ,רעשעלרעייפ

 ,ריאמ גלָאפרעד סיורג טיִמ טליּפשעג קידצה

 .רענייוו לוולעוו 'ר ןופ ןוז רעד

 לגרעב םהובא 'ר
 -ילעב ערעלוֿפַאּפ ןוא עטנַאקַאב יד ןשיווצ

 -עג ךיוא זיא לביטש רעקסירט ןיא הליפת

 -לעפ רעכייר ַא -- לגרעב סםהרבא 'ר ןעוו

 ,עמיטש עקרַאטש ַא טַאהעג טָאה רע .רחוס

 וצ טסַאּפעגוצ ןעוועג לעיצעּפס זיא סַאװ

 היה; ; םיארונ סימי ןיא תירחש ןענוװַאד

 | יײ...ךלמה

 עכיטאפ לטאמ 'ר

 ביל ךיוא ןבָאה רעניווונייא רעשטשישזַאר

 סָאו ,עכיטָאּפ עלעטָאמ 'ר ןרעה טַאהעג

 .עמיטש עשידַאלעמ עכיוו ַא טַאהעג טָאה

 יד ןיא "ףסומ ,, ןענווַאד בורל טגעלפ רע

 וליפא ,גנוגנערטשנַא םוש ןָא םיארונ-סימי

 .ןטסַאּפ גָאט ןצנַאג ַא רָאנ רוּפיכ-םוי

 ןאמכאה בייל-היוא

 ןרַאפ ןטערטעגפיוא טֿפָא צנַאג ךיוא זיא'ס

 ןעוועג טיא רע .ןַאמכָאה בייל-הירא דומע

 .(רעדנַאב ַא) ךעלסעפ ענרעצליה ןופ רחוס ַא

 יד ףיוא ןפיוקרַאפ רע טגעלפ ךעלסעֿפ יד

 .טנגעגמוא רעד ןופ ךעלטעטש יד ןיא םידירי

 זיור יזעב

 הליפת-לעב ַא ךָאנ ןעוועג לטעטש ןיא ?זיא'ס

 רעבָא .זיור יזעב ,עמיטש עקרַאטש ַא טימ

 טָאה דרָאב ןייז ןריסַאר טגעלפ רע תויה

 רע .דומע םוצ טזָאלעגוצ טשינ סיא ןעמ

 ,עמיטש עקרַאטש ןייז ןרעה ןזגָאל טגעלפ

 ,לוש קע רעטײוװצ רעד ןופ ,הרירב ןיאב

 -וצ ןײטש רע טגעלפ טרָאד ."שילָאֿפ,, ןופ

 ןרעג ןבָאה סָאװ ,"עגנוי,, יד טימ ןעמַאז

 זיא סָאװ ןזח םעד יו רעמ ,טרעהעג םיא

 .דומע ןרַאפ ןענַאטשעג טנעמָאמ םעד ןיא

 טשינ םיא טזַאל ןעמ סָאו טסעטָארּפ סלַא

 לוק ןייז ןביוהעגפיוא רע טָאה דומע סוצ וצ

 ןיא ןרעה םיא לָאז ןעמ זַא קרַאטש ױזַא

 ,ךעלריטַאנ ,טָאה רע .ןסיורדניא ןוא לוש
 ..דומע םייב ןגזח םעד ןטָאש ןיא טלעטשעג

 ראילַאמס םהרבא 'ו
 ןיא טגעלפ (ראילַאמס) רעליקיס םהרבא 'ר

 טייצ-וצ-טייצ-ןופ ןענוװוַאד ןרָאי עטצעל ענייז

 טַאה רע .לוש רעקסירט רעד ןיא דומע ןרָאֿפ

 רעמענעגנַא רעפיט ןייז טימ טנכייצעגסיוא ךיִז

 ןוא ערָאלק ַא ןעוועג יא הליפת ןייז .עמיטש

 -רַאֿפ טוג טָאה רע לייו ,עכעלדנעטשרַאֿפ

 -לייט .רעטרעוװ יד ןופ שטייט םעד ןענַאטש

 ןרַאפ טגנערב רע זַא ,טכודעג ךיז טָאה לָאמ

 ןוא תושקב ענעגייא ענייז םלוע-לשדונוביר

 ךיא ...להק ןוֿפ ןשינעפרַאדַאב עלעיצעּפס יד

 -םימי ברע ,'תוחילס , ןגָאז ןייַז קנעדעג

 תירוה לא, : הליפת יד לעיצעּפס ןוא ,םיארונ

 ײ...םויה ונל רכז -- הרשע-שולש ונל

 קויסיל לטָאמ 'ו
 וצ ןעוועג הכוז טָאה סָאװ ,הליפת-לעב ַא

 -ַאשט רעד ןיא םיללפתמ יד ייב גנונעקרענַא

 .קויסיל לטָאמ 'ר ןעוועג זיא לוש ;רעווַאביל
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 .טָאטש רעד ןופ םימכח-ידימלת יד ןופ ליפ טנוװַאדעג ןבָאה לוש רעקיזָאדרעד ןיא

 ּפיט ןלעיצעּפס םעד קנַאד ַא ,ערעפסָאמטַא עקיטסייג עלעיצעּפס ַא טשרעהעג טָאה ַָאד
 סערעטניא ןרעדנוזַאב ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,טריּפורג ָאד ךיז ןבָאה סָאװ םיללּפתמ ןופ

 .םיניינע עכעלטפַאשלעזעג ןוא עקיטסייג ןיא

 תותכסמ רעקילדנצ טימ טליפעגנָא ןעוועג ןענעז טנעוו ריפ יד םורַא קנעש עכיוה יד
 ;ענליװ ןיא "םאר םיחאהו הנמלאה, גַאלרַאפ ןופ ,דנַאב םענרעדעל ןטימ ,ס"ש ןופ
 ןוא ,"לארשי תראפת, ןוא "םייח ץפח, ןופ שיריּפ ןטימ תוינשמ ןופ תורדס רעקילדנעצ

 לוש יד טגעלפ ןכָאװרעד ןיא בירעמו החנמ ןשיװצ ןוא גָאטימכָאנ תבש .םירפס ערעדנַא

 ם"במר ,בקעייןיע ,הנשמ קרּפ ַא ,ארמג טַאלב ַא טנרעלעג ןבָאה סָאװ ןדיי טימ לופ ןייז
 טָאה סָאװ ,ןוגינ ןלעיצעּפס ַא טימ ןרָאװעג טײלגַאב זיא ןענרעל סָאד .םישרפמ ערעדנַא ןוא

 ,ךעלסעג עשידיי עקיטייז יד ןיא ןעגנורדעגניײרַא ןוא לוש רעד ןופ ללח םעד טליפעגנָא

 ןשיווצ סעיסוקסיד ןריפ יװ ,ןענעװַאד ױזַא טשינ טיילעגנוי ליפ ןעמוק ןגעלפ רעהַא

 יד .סעמעט עשיטסינויצ ףיוא רקיעב ןייז ןגעלפ סעיסוקסיד יד .ןענייל ןתעב רקיעב ,ךיז
 ,גילעז רעדירב יד ,ןַאגַאק ץרפ :ןעװעג רקיעב ןענעז םיחוכיו יד ןיא רעמענליײטנָא

 לשרעה ,רעפעפ םייח ,זערעב קילעז ,רעבראג ןתנ ,ןַאמצלעּפ םהרבַא ,לבייל ןוא על'השמ

 ןוא רעטקַארַאכ ןשימרוטש ַא ןעמונעגנָא ןבָאה םיחוכיו יד ןעוו .רענרעל דוד ןוא ןטסאק
 -חרזמ רעד ןופ קעװַא ,קישטשַאנזָאר םייח 'ר ,יאבג רעד טגעלפ ,םיללּפתמ יד טרעטשעג

 : םיבוט-ינב יד ןעלדיזנָא ןוא טנַאװ

 "א! םיצקש ,ליטש טייז ,

 ןרָאװעג טריצַאב ןוא טכַאמעג זיא רע .רענייש ַא רעייז ןעוועג זיא שדוקיןורָא רעד

 עטסעב יד ךרוד ןרָאװעג טריטנָאמ ןוא טָאטש רעד רעסיוא ןופ רעלטסניק עטוג ךרוה

 ,טחוש לווייט ןוא דעבעל לרעב םיפתוש ענייז ןוא ןייטשרעלעג דוד 'ר ,טָאטש ןיא סערַאלָאטס

 החמש יד ןזיא הרות-תחמש .סנירג טימ המיב יד ןצוּפַאב ןעמ טגעלפ תועובש
 תופקה יד ןעעז ןעמוקעג ןענעז ןלוש ערעדנַא ןופ ןדיי ליפ ןוא סיורג רעייז ןעוועג

 יבר רעקסירט רעד טָאטש ןיא ןעמוק טגעלפ לָאמ-וצילָאמ-ןופ .לוש רעקסירט רעד ןיא
 טגָאזעג טָאה רע .עיצידַארט רעשידיסח רעטסעב רעד טול לוש ןיא "שיט ןעװַארּפ, ןוא

 ,םינוגינ עשידיסח ןעגנוזעג ןוא םייריש טּפַאכעג ןבָאה םידיסח יד ןוא הרות
 -טּפיוה יד ןופ ןעוועג ךיוא זיא סָאװ ,ץַאז המלש 'ר טנוװַאדעג ןבָאה לוש רעד ןיא

 'ר ,רעפעפ והילא 'ר ,(רעליקיס) רַאילָאמס םהרבא 'ר ,קויניז רעב-לארשי 'ר ,םידמול

 רעבייטַאמ ,טנארגכילרע סחנּפ 'ר ,רעקַארב םוחנ 'ר ,טחוש הירכז 'ר ,לעגרעב םהרבַא
 עיסיז ,דעבעל לרעב 'ר ,ןייטשרעלעג דוד 'ר ,זערעב לוולעוו ,רַאילָאמס לדירפ ,רעלעג
 ,סָאס שיבייל ,ןײטשנרָאג השמ ,ץכ קילאפ 'ר ,רעדייר לטָאמ ,םייח ןוז ןייז ןוא ןַאמרעמיצ

 עיניּפ ,ץרַאװש לשרעה ,עכיטַאּפ קיציא ןוא ןיעמש ,לטָאמ ,ןאזלקוי לקנעי ,ןאזלקּוי לכעמ

 "רעב ,יסייּפ רעדירב יד ,םיובנזָאר עק'המלש ,יקסווָאנטאר המלש ,שטאגוּפ עיסיז ,שטייד
 קחצי ןוא עשוהי ,ןייטשבא לקנעי ,(רעוװָאקּול) ןירטיצ יצנעב 'ר ,ערדיוו עשוהי ןוא קישט
 .קינליּפאק לאימחרי ,אריּפש רעזייל ,אריּפש לאומש 'ר ,רוביג

 יד ןיא ;םשילעב לשרעה ןעװעג ןרָאי עגנַאל ךשמב זיא לוש רעד ןיא שמש רעד

 .רעקעב לאומש -- המחלמ רעד ןופ ןרָאי עטצעל

 שודמ-תיב רעד

 ערעדנַא יד ןוא לגיצ עטיור ןופ טפלעה ןייא טיובעג ןעוועג זיא שרדמי-תיב רעד

 רעטשרע רעד ךָאנ דלַאב ןרָאװעג טיובעג זיא ןיינב רעד .םייל ןוא ץלָאה ןופ טפלעה
 קיטרַאפ םיא לָאז ןעמ ידכ ןיינב םעד ןקידנע לענש טפרַאדעג טָאה'מ ןוא המחלמיטלעוו

 יד ןריטנָאמער יו געוו רעדנַא ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס .םיארונ-םימי יד ףיוא ןכַאמ
 ןסיורדנופ ןכלַאקסױא ןוא ןעוועקניטסיױא ,ץלָאה טימ טפלעה עטרעטשעצ עטשרע

 ןעמ יװ רעדָא ,ןזח דוד 'ר ןופ החּפשמ יד טניווװעג .טָאה ,רעלעק ןיא ,ןיינב ןרעטנוא

 ."עטנזח יד, :טיױוט ס'נזח ןכַאנ ןגָאז טגעלפ

 ,םיתב-ילעב .טָאטש ןופ ןטכיש עלַא ןוא ןלייט עלַא ןופ ןעמוקעג ןענעז םיללּפתמ יד

 רעדעי .טנוװַאדעג ָאד ןבָאה ,יבר ןסיוועג ַא ןופ םידיסח ןייק ןעוועג טשינ ןענעז סָאװ

 ,םייהרעדניא ךיז ייב יוו יירפ טליפעג ָאד ךיז טָאה דיי



 .ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ,םיניינמ 4--3 ייב ןעוועג ָאד ןענעז געט עקידנכָאװ יד ןיא

 -תיב ןיא ןעמוקעג ןענעז (קיטנָאמ ןדעי ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ) .דירי ַא ןופ גָאט ןיא

 סָאװ ,רעלדנעה ןיא רעמערק ,תומהב ןופ םירחוס :טָאטש רעד רעסיוא ןופ ןדיי ליפ שרדמ

 יװ ,סנטייוורעד ןופ ןוא הביבס רעד ןיא טעטש ןוא רעפרעד יד ןופ ןעמוקעג ןענעז

 טגעלפ לדנַאה רעד ןבױהעגנָא ךיז טָאה'ס רעדייא .עשרַאװ ןופ וליפַא ןוא קצול ,לעוװַאק

 ןבָאה טסעג יד ןשיװצ .ןיינמ טימ ןענװַאד שרדמיתיב ןיא ןּפַאכנײרַא לייוורעד ךיז ןעמ
 ,םת ונבר ןוא י"שר ןופ :ןיליפת רָאּפ ייווצ טגיילעג ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןענופעג ךיז

 רעד ןופ השרּפ רעד ןופ "םייחה רוא , ןיא ןקוקנײרַא ןזיוװַאב לייוורעד ןבָאה עקינייא
 רעד ןופ הָאנה רעמ טָאה דיי רעד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה לָאמנייא טשינ .ךָאװ

 .דירי ןצנַאג ןופ יוװ רוביצב הליפת

 זיב ןסעזעג ןדיי ןענעז ָאד .םירפס טימ טקַאּפעג ןעוועג קנעש יד ןענעז ָאד ךיוא

 םידמול עקידנעטש יד ןשיװצ .הרותה דומיל ןיא ןעוועג קסוע ןוא טכַאנ רעד ןיא טעּפש
 .ןאצאק לשיפ א"לביו ,ריפאש (והיעשי) עקייש ,רָאטקעּפס על'רהא :ןעוועג ָאד ןענעז

 ןייז טגעלפ רע ,(רַאילָאמס) רעליקיס םהרבַא 'ר רעטלע ןפיט ןזיב ןסעזעג ךיוא זיא ָאד

 .טכַאנרעדניא טעּפש זיב ןציז ןוא םוק-ימיכשמ יד ןופ
 טסָארפ ַא זיא ןסיורדניא ,טכַאנ עקידרעטניוו ַא ןיא לָאמניײא :לַאפ ַאזַא קנעדעג'כ

 טנרעלעג ןוא ןוויוא ןקידנענערב םייב ןסעזעג ךעלנעוועג יוװ ןענעז שרדמהיתיב ןיא ןוא

 טמיק'ס ןוא ריט יד גנילצולפ ךיז טנפע .רעליקיס םהֹרבַא 'ר ןוא לשיפ ,עקייש ,על'רהא

 ןגױא יד ןיא ןרערט טימ ןוא לוק קידנרעטיצ ַא טימ .רעדיינש רעד עשַארבַא ןײרַא

 ,טכַאנייב העש רעטעּפש רעד ןיא ,טציא טשרע זַא ,םלוע ןטניוטשרעד םעד רע טלייצרעד
 םעד רעבירעד טעב רע .רעטָאפ ןייז ךָאנ טײצרָאי טָאה רע זַא ,טנָאמרעד ךיז רע טָאה

 ..שידק ןגָאז ןענעק לָאז רע ידכ ,ןיינמ ַא ןריזינַאגרַא ןלָאז ייז זַא םלוע

 ןדיי עטוג עטלמַאזרַאפ יד רעבָא .ןפנָארב ןופ חיר רעד טליפעג ךיז טָאה ליומ ןייז ןופ
 ןוא ןיינמ ַא טריזינַאגרָא טונימ עקינייא ךשמב ןוא טַאהעג תונמחר םיא ףיוא ןבָאה

 ןבעגעג רע טָאה ןענװַאד ןכָאנ .לוק ןקידנענייוו ַא טימ ?שידק, טגָאזעג טָאה עשַארבַא

 ..ךעלכיק עסיז טימ ןפנָארב לשעלפ ַא -- "ןוקית,
 רעקילדנעצ טלמַאזעגפיונוצ ָאד יז ןבָאה ,ןהעש גָאטימכָאנ יד ןיא ,םיתבש יד ןיא

 רעד -- ןייטשרעבליז םהרבַא 'ר : עבק ךרדב ןעוועג ןענעז ייז ןשיווצ .ארמג ןענרעל ןדיי
 ,גנוטלַאװרַאפ הליהק רעד ןופ רבח -- זומ בייל-שריה ,קַאיװָאקַארק אנכש 'ר ,להקה שאר

 ,רעפעפ רעדנעס ,רעדײר לאומש ,ןרָאק והיעשי ,רעטיור לשיפ ,יקסרַאבַארג לדנעמ
 ריאמ ,דמלמ עּפוּפ ,רעניטקיט השמ ,רעגניוועל ריאמ ,ןַאמשיפ לטָאמ ,קינלַארג ףלָאװ

 .ערעדנַא ןוא ,ןייטשנייוו דוד ,ןַאמסקַאו שיבייל ,רעדייר

 לוש רעקילא יד
 זיא יז .לטעטש ןיא ןלוש ערעדנַא עלַא ןופ רעטעּפש ןרָאװעג טיובעג זיא לוש רעקילָא יד
 ןוא ריאמ ,ךינעה :ןיז ענייז ןוא ראטקעּפס על'השמ 'ר בר ןופ גנוטסעפ יד ןעוועג
 יי .עלירהַא

 ל'מהרבַא ,ץ"ש לארשי ,ץלָאט השמ-םהרבַא ,סלטאמ ריאמ 'ר טנװַאדעג ןבָאה ָאד
 רעקילָא ןופ םידיסח רַאפ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה סָאװ ,םיתב-ילעב רעקילדנעצ ןוא ,קויניז
 .ןיֿבר

 םיניינמ

 טנוװַאדעג ןבָאה'ס ואוו ,"לעכליש רעקווישָאק סָאד, ,תסנכיתיב ןיילק ַא ןעוועג ךיוא זיא'ס

 ,ןיז ענייז ןוא דלַאװ יצנעב 'ר .לטעטש ןופ לייט-ןיפצ ןיא ,"גרַאב , ןופ םיבשות יד

 ןעוועג זיא'ס ואוו ,לוש עניילק ַא בוטש רעייז ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ,עקסָאי ןוא לאקזחי

 ,םיבוט-םימי ןוא םיתבש ןיינמ ַא
 ןוא "קירב ןרעטנוא, ןופ טנגעג רעד ןיא םיניינמ עכעלטע ןעוועג ךיוא ןענעז'ס

 םיתבש ןיינמ א ןעוועג זיא ןיײרַאפ-רעקרעװטנַאה ןיא ךיוא .טָאטש ןופ ןטנגעג ערעדנַא

 .םיבוט-םימי ןוא

 עלוש "תוברת, רעד ןיא םיניינמ ןרעוװ טנדרָאעגניײא ךיוא ןגעלפ םיארונ-םימי יד ןיא

 רעד ןופ רערעל ַא ךַאֿפ ןופ ןעוועג זיא רע

 לעיצעּפס ךיִז טָאה ןוא ךַארּפש רעשיאערבעה

 רעקיטכיר ןוא עיצקיד ןייַז טימ טנכייצעגסיוא

 -עג טָאה רע .רעטרעוו יד ןופ ךַארּפשסיױא

 וו ,קעטָאילביב עשיאערבעה עכיײײר ַא טַאה

 ןופ ןעגנַאגרָאי עלַא ןענופעג ךיז ןבָאה'ס

 -סיוא םידימלת ענייז טגעלפ רע .י''הריפצה ,

 ידכ ,ןעגנוטייצ ןוא רעכיב עשיערבעה ןגרָאב

 -ַאב רעשיטסינויצ רעד וצ ןייז וצ ברקמ ייז

 .גנוגעוו

 הליֿפת-ילעב ערעדנא
 "וצטייצ-ופ טגעלפ לוש רעקילַא רעד ןיא

 ;על'השמ 'ר בר רעד דומע ןרַאפ ןענוװַאד טייצ

 זיא ,רעדניבנייא רעד ,ץ"ש (לארשי) קילורס

 } ארוק-לעב ַא ךיוא ןוא הליפת-לעב ַא ןעוועג

 -טייצ-ןופ ךיוא טָאה לוש רעסיורג רעד ןיא

 ןַאמטיג רעב -םהרבא 'ר בר רעד טיצ-וצ

 יד ןיא ףסומ תליפת ךדומע ןרַאפ טנוװַאדעג

 (דמלמ) סלטַאמ ריאמ 'ר ; םיארונ-סימי

 ןענוװוַאד עמיטש רעמענעגנָא ןייז טימ טגעלפ

 ןיא םיבוט-םימי ןוא םיתבש יד ןיא תירחש

 לכעליש רעקווישָאק ןיא } לוש רעקילַא רעד

 -נישיוו קיציא 'ר דומע ןרַאפ ןענווַאד טגעלפ

 .הבישי רעד ןופ דמלמ רעד ,רעק

 םינזוח עקידנוילארטסאג

 טָאטש יד ןכוזַאב ןגעלפ טייצ-וצ-טייצ-ןופ

 ךיז ןבָאה ייז ןעוו .םינזח עקידנרעדנַאוװ

 ןעגנעהפיוא ייֵז ןגעלפ טָאטש ןיא ןזיוואב

 םעד ןיא זַא ,לוש רעסיורג רעד ןיא תועדומ

 'ןזח רעטמורַאב , רעד טעוװ גָאט סעד ןוא

 לוש רעסיורג רעד ןיא בירעמ תליפת ןענװַאד

 ןייז טגעלפ גנַאגנײרַא רעד .שרדמ-תיב רעדָא

 -ֿפוא ןזח רעד טגעלפ ןענוװַאד ןכַָאנ .יירפ

 סָאו ,הליפת יקרפ עכעלטע טימ ןטערט

 םעד טימ .סלוע םייב רעלוּפָאּפ ןעוועג ןענעז

 ךָאנ .ןזח סלַא "חוכ;; ןייז ןטשיוו רע טגעלפ

 טלמַאזעג םלוע סייב ןעמ טָאה הליפת רעד |

 לֿפיו ןבעגעג טָאה רעדעי .ןזח ןרַאפ טלעג

 .טנַָאקעג טָאה רע

 האיוק ילעב

 םעד ןליײיטוצ ןעמ טגעלפ דובכ ןרעדנוזַאב ַא

 טסמעג טָאה סָאו ,לוש ןיא ארוק-לעב

 עלַא ןיא יקב ןײז ןוא הרות-ב ַַא ןײז

 -ופעג טָאה רע ביוא .הרות רעד ןופ םיגת

 א רעדָא ,הרות-רפס ןיא טקעפעד ַא ןענ

 ןסיווּוצ ךדלַאב רע טָאה ,תוא ןַא ןיא םנּפ

 רעקילדנעצ יד ןשיווצ ןופ .בר םעד ןבעגעג

 זיא ןלוש רעשטשישזָאר עלַא ןיא ארוק-ילעב

 : עדנעגלָאפ יירד יד ןענַאמרעד וצ יאדכ

 רעד ןופ ארוק-לעב -- צ"ז המלש 'ר 6

 עצנַאג יד טנעקעג טָאה רע ;לוש רעקסירט

 -ַאטיוא:הרות ַא ןגעוועג ןוא הּפ-לעב הרות

 .לטעטש ןיא טעטיר

 ;(טחוש הירכז 'ר ןופ ןופ) טחוש השמ 'ר 6

 רעסיורג רעד ןיא ארוק-לעב ןעוועג זיא רע

 .לוש

 ןיא ארוק-לעב ,גניריוה רעב-ףלָאװ 'ר 6

 .שרדמ-תיב

 ילאימחר רנבא
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 םינשרד

 ,םינשרד ןעמוק לטעטש ןיא ןגעלפ טּפָא צנַאג

 תומורת ןביײלק ייֵז ןגעלפ בורל .לוש ןיא

 -וטיטסניא-הרות ערעדנַא ןוא תובישי רַאֿפ

 סלא טמשעג ןבָאה ןדיי רעשטשישזָאר .סעיצ

 -עגּפָא ןרעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,םינבדנ עטוג

 .עיצקַא-טלעג רעדעי ןוא ףור ןדעי ףיוא ןפור

 טוג ַא; : שטישזַָאר ןפור ןגעלפ םינשרד יד

 ."עלעטעטש

 ןיא קידנעמוק דלַאב ,ןשרד:לעב  .ַאזַא

 ןטײרּפשרַאֿפ ןביוהעגנַא רע טָאה לטעטש

 םעד ןוא םעד ןיא זַא ,ןלוש עלַא ןיא תועדומ

 ןענשרד טעוו ,בירעמ ןוא החנמ ןשיווצ ,גָאט

 ײ...ןשרד-לעב רעטסּוװַאב רעד ,, שרדמ-תיב ןיא

 -ַאב לטעטש ןיא ןעמוק ןגעלפ לָאמטֿפַא

 עלענָאיסעפָארּפ ייֵז ןשיװוצ ,םידיגמ עטסּוװ

 צנַאג ןיא טנַאקַאב ןעוועג ןענעז סָאװ ,רענדער

 ַא ןגיוצעגוצ ןבָאה םידיגמ עכלעזַא .ןליוּפ

 ' ,רערעהוצ םלוע ןסיורג

 ןעמוק ןגעלפ סָאװ ,הרותה-ילודג יד רַאפ

 ךיז ןעמ טָאה ,לטעטש ןיא טייצ-וצ-טייצ-ןופ

 ןעו .טקעּפסער ןלעיצעֿפס ַַא טימ ןגיױצַאב

 ןיא ןעמוקעג ,ליּפשייב םוצ ,לָאמַא זיא'ס

 ןופ "ףסוי-תיב; ןופ הבישי-שאר רעד לטעטש

 לוש ןיא זיא ,יוליע רעוװַאטלָאּפ רעד ,ענװַאר

 ןסיורג םעד רַאֿפ צַאלּפ גונעג ןעוועג טשינ

 .ןרעה ןעמוקעג םיא זיא סָאװ ,םלוע

 רעשטשישזָאר יד ןבָאה דובכ .ןליצעּפס ַא

 -סינויצ רעד ןופ םיחילש יד ןבעגעגּפָא ןדיי

 -לַאה ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,גנוגעווַאב רעשיט

 עריא ןוא לארשי-ארא ןגעו ןטַארעּפער ןט

 -עג בור-יפ-לע ןענעז סעדער יד .ןעמעלבַארּפ

 סָאװ ,לוש רעסיורג רעד ןיא ןרָאװעג ןטלַאה

 .ןשטנעמ רעטרעדנוה טימ טקַאּפעג ןעוועג זיא

 רערעהוצ יד ךיוא ןגעלפ טייהנגעלעג רעד ייב

 .לארשי-ארא ןופ ןסורג ןעמענּפַא

 -רד לטעטש ןיא ןעמוקעג ןענעז לָאמליײט

 ןפָארטש ןגעלפ עכלעוו ,רעקיטַאנַאֿפ םינש

 ןיא ןליּפש ,תבש-ללחמ ןענעז עכלעוו יד

 טשינ ןעייג סָאװ ,ןעיורפ ךיוא ןוא ,לָאבטופ

 ַאזַא טָאה לָאמלײט .ןָאטעגנָא קידתועינצ

 -ײִז ןוא ןטסינויצ יד ןפירגעגנָא רעקיטַאנַאֿפ

 ןשרד ַאזַא .לארשי-ארא ןיא טיײקיטעט רע

 יד ןופ סעכ םעד ןפורעגסורַא לַָאמַא טָאה

 -פיוא טימַאב ךיז טָאה רע ןעוו ,רערעהוצ

 רעד ןופ ןטָאברַאפ יא םזינויצ זַא ,ןזייוו

 ריא -- "םכבבל ירחא ורותת אלו; ; הרות

 (לצרעה) צרַאה רעיא ךָאנ ןייג טשינ טלַאז

 ..(קוק ברה) '"םכיניע ירחאו;,

 ןכַאלסױא ךיז ןגעלפ ןדיי עקידלטעטש יד
 טימ טריגַאער ףיורעד ןוא ןשרד ַאזַא ןופ

 -- "ךיז רַאפ טנשרד ןשרד רעדעי, :;לוטיב

 ! םיא ךיִז טניול'ס יװ : .ה .ד
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 רעד ןוא לארשיליתמייק"ןרק םעד טעמדיוועג ןעוועג ןענעז םירדנ ןופ תוסנכה יד ןוא

 םירדנ עלַא יװ ןיינמ ַא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא זיא הרות-תחמש ךיוא .עלוש "תוברת;

 "עגנייא ןיינמ רעד זיא ןרָאי עטצעל יד ןיא .תמייק-ןרק םעד טעמדיוװעג ןעוועג ןענעז

 ןופ השרומ רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןַאמצלעּפ םהרבַא ןופ זיוה ןיא ןרָאװעג טנדרָא

 .טָאטש ןיא תמייק-ןרק

 ןבעל ןשידיי ןופ רעטנעצ סלא לוש יד

 סלַא ךיוא רָאנ ,הליפת םוקמ סלַא זױלב טשינ טנידעג לוש יד טָאה ,טנָאמרעד ןיוש יו

 ענעדישרַאפ ייב גנורעקלעפַאב עקיטרָא עצנַאג יד ןופ ףערטפיונוצ ןוא םיחוכיו ןופ ץַאלּפ

 ןעװעג זיא סָאװ רָאלקלָאפ רעלעיצעּפס ַא ןפַאשעג ךיוא ךיז טָאה'ס .,ןטייהנגעלעג

 ?יוג-תבש, ַא ןעוועג ןרָאי עגנַאל זיא לוש רעסיורג רעד ןיא .לוש רעד טימ ןדנוברַאפ

 ןיא טָאטש ןיא ןלֹוש יד ןיא רעייגניירא רעטּפָא רעד ןעוועג זיא סָאװ .,ייווטאמ רענייא

 רעד זיב ןענעז ןלוש עלַא סָאװ ,ןעװעג זיא הביס יד .םיבוטיםימי ןוא םיתבש יד

 ןשעלסיוא טזומעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןּפמָאל-טּפַאנ טימ ןרָאװעג ןטכױלַאב טייצ רעטצעל

 ןוא עבַאגפױא סיײװטַאמ ןעװעג זיא סָאד .טכַאניוציקיטיײרפ רעדנוזַאב ּפמָאל ןדעי

 לָאז ןעמ ידכ ,סנוויוא יד רעטניוו ןצייה טפרַאדַאב רע טָאה ךיוא .טבעלעג רע טָאה ןופרעד

 | .טסערפ עסיורג יד ןיא לוש ןיא ןעמוק ןענעק

 ןזח ַא ןעװ ,םיבוטיינב יד ןופ יירעפיטש רַאפ ץַאלּפ ַא ןעוועג ךיוא זיא לוש יד

 ךוטנַאה ןסַאנ ַא טימ ןעוועג דבכמ םיא ייז ןבָאה לָאמנייא טשינ .ןלעפעג טשינ ייז זיא

 ןייז ךעלגעמ טייוו יו טצריקרַאפ ןוא ,זמר םעד ןענַאטשרַאפ טָאה ןזח רעד .ןקור ןפיוא

 ...ךיז ןעלגרָאג

 םעד ןשימעצ טלָאװעג הרבח עגנוי יד ןבָאה ,הרות-תחמש לעיצעּפס לָאמנייא טשינ

 םלוע רעד .ןענװַאד ןופ חסונ ןקידמיארוניםימי ןטימ ןפלָאהעגרעטנוא םיא ןוא ןזח

 ןוא ןפלָאהעגרעטנוא ייז טָאה ,גנומיטש רעכעליירפ ַא ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,םיללפתמ

 ...ףקות הנתנו, ןופ ןוגינ ןיא ןזח םעד טריפעגרעבירַא
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 יקסראבארג השמ

 רעקידמורד רעד ןיא ,טָאטש קע ןרעדנַא ןיא ןענַאטשעג זיא לכעליש רעווָאבילאשז סָאד

 ,טייז
 ןייא ןיא סַאג ענלַאטיּפש ןופ רעניווװנייא ןעוועג לייטנטסרעמ ןענעז םיללּפתמ יד

 ווָאבילַאשז ןסייהעג טָאה ץלַא סָאד .טייז רעטייווצ רעד ןופ -- דזעיערעּפ םעד זיב ,טייז

 ,טָאטש רעד ןופ טייז-םורד עצנַאג יד ןעמונעגמורַא ןוא

 ךיז טָאה סָאװ ,לסעג ןיילק ַא ןייגכרוד טזומעג ןעמ טָאה לוש רעד וצ ןעמוקוצוצ ידכ

 -ָאטסיל ָאגעטסַאנעדעי ןסייהעג טָאה לסעג סָאד ,סַאג ענלַאטיּפש רעד ןופ ןגיוצעג

 ,(רעבמעווָאנ רעטי11) ַאדַאּפ
 רַאפ רעטערב טגיילעגסױא ןעװעג ןענעז ןטרָאג סעסרימארק ןופ טױלּפ ןבענ

 טשינ ןעמ טָאה שרעדנַא לייוו ,טגיילעג לוש רעד ןופ םיאבג יד ןבָאה סָאד ;"סעקדַאלק,
 סעטָאלב עפיט יד בילוצ ,רעמוז עדנע רעדָא טייצ-חסּפ לוש רעד וצ ןעמוקוצ טנעקעג

 .רעסַאװ סעשזולַאק ןוא
 גנורעקלעּפַאב עשידיי עצנַאג יד טעמכ ןעמונעגניירַא טָאה ,עסיורג ץנַאג ַא ,לוש יד

 רעד ךָאנ ןרָאװעג טלעטשעגפיוא ןוא ץלָאה ןופ טיובעג ןעוועג זיא יז ,טנגעג רעד ןופ
 ַאב רעד ןופ ןטכיש עלַא ןופ ןעמוקעג ןענעז םיללּפתמ יד .המחלמיטלעוו רעטשרע

 ,גנורעקלעפ
 ןופ ןיינב ןיא טניוועג טָאה סָאװ ,קויסיל לטָאמ ןעוועג זיא ןזח רעקידנעטש רעד

 ירַאפ ןוא ,תונזח ןופ ןעמוקעג זיא הנויח עצנַאג ןייז .גנוניואוו עניילק ַא ןיא ,לוש רעד

 .ןבעל רעווש ַא טכַאמעג ,ךיז טייטש

 ףסומ .תירחש ןענװַאד רע טגעלפ לייטנטסרעמ .עמיטש עטוג ַא טַאהעג טָאה רע

 עקַאמשעג ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,"לעיטיװַארּפ רעד, ,םיובנזָאר ןבואר ןענוװַאד טגעלפ

 ,םיללּפתמ יד ןופ רענייב יד ןיא ןייגעצ ךיז טגעלפ לוק ןייז .הליפת-לעב ַא ןופ עמיטש

 תשרפ ןופ רעטרעוװ רָאּפ ַא ןגָאז הרותה תאירק רַאפ תבש ןדעי ךיוא טגעלפ ןבואר 'ר

 ,רסומ לסיבַא ןקָארבנײרַא ךיוא ןוא עובשה

 ץרפ השמ ,ןַאמדליש קחצי ,ןַאמרעבָאז יצחנ ,רעלאב השמ :ןעוועג ןענעז םיאבג יד

 ןדעי .טכערעגכילרע רודגיבַא ,רעטומלרעּפ םהרבַא ,(סעקסַאב) רעקעב םייח ,עטסוּפַאק

 ,יאבג רעד .ךעליירפ ןעוועג ןַאד זיא'ס ןוא ,םיאבג עיינ ןביולק ןעמ טגעלפ תישארב תבש

 ןגָאװצ טזומעג טָאה רָאי ןטייווצ ןפיוא ךיוא ןרעוװ טלייוועגסיוא טלָאװעג טָאה סָאװ

 ,לוש יד ןצייה ףיוא ץלָאה

 ,(רעקירַאשזָאּפ רעד לצרעה) רעטיור לצרעה ןעוועג ןרָאי עגנַאל זיא לעכליש ןיא שמש

 .יבר רעצינלעמ רעד ךוזַאב ַא ףיוא ןעמוק לעכליש םעד ןיא טגעלפ טייצ-וצ-טייציןופ

 קידתוירזכַא ןדיי עקידתומימת ערעייט יד ןוא טנערברַאפ סיצַאנ יד ןבָאה לוש יד

 ןורכז ןיא דימת ןטיה םיללּפתמ יד ןופ ענעבילבעג"ןבעל עקיצנייא יד .טכַארבעגמוא

 ךיז טָאה סָאװ ,ןבעל שידיי עטפַאהבעל סָאד ללכב ןוא ,םיבוט-םימי ןוא םיתבש יד

 .לוש רעד םורַא טריּפורג

 לכעליש רעוואבילאשז סאד
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 רדח ןופ תודושס

 עניטנעגרא ,רעֿפעפ םייח

 .רעכַאמגֿפייו עילוא 'ו
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 שטשישזָאר ןיא גנורעקלעפַאב עשידיי עצנַאג יד זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ
 גנואיצרעד עכעלטסייג יד טָאה טנגוי עשידיי עצנַאג יד ןוא ,זעיגילער רעייז ןעוועג
 .הבישי רעד ןיא ןוא םירדח יד ןיא ןעמוקַאב

 םידמלמ

 ,שמוח ןוא ירבע טנרעלעג טָאה'מ יו ,דַארג ןטשרע ןופ םירדח טַאהעג טָאה שטשישזָאר

 .ומשל טעמכ ןָאטעג ץלַא ,תמאב ,ןבָאה סָאװ ,ןדיי עקיצרַאה ,םידמלמ ןעוועג ןענעז'ס ןוא
 .טעז רעד וצ ןסעגעג טינ ,רשפא ,ןבָאה ייז

 .הנקלא ןוא ןועמש ,לרעמש ,רעזָאל םייח : םידמלמ יד ןענָאמרעד ךיא ליוו ייז ןשיווצ
 ַא ןעוועג זיא רעזָאל םייח יבר ןיימ ,לשמל .תולעמ ענייז טַאהעג טָאה ייז ןופ רעדעי
 טָאה רע ןעוו .דרָאב ענרעבליז-סייו ענייש ַא טימ רעכיוה ַא :ץרַאה טוג ַא טימ דיי
 טשינ וליפַא טָאה'מ זַא ,גנירג יױזַא ןעוועג שטַאּפ ןייז זיא קישטנַאק םעד טצונַאב לָאמַא
 ,לכיימש טימ ןבעגעג םיא טָאה רע לייוו ,טליפעג

 רעד ןוא ,קיטייו רעמ טימ טליפעג ךיז טָאה קישטנַאק ס'דמלמ היעמש ןגעקַאד
 זיא קישטנַאק ןייז רעבָא ,קירעזייה טדערעג ,דיי רעזייב ַא ןעוועג זיא לרעמש 'ר דמלמ
 רעקידנגנילק ַא רעייז ןעוועג זיא ּפַאלק ןייז ...ןעוועג טשינ רעקירעזייה ןייק רָאג ןיוש
 ,רעכעלקיטייוו ןוא

 ןעמ טָאה דמלמ ךינעה ייב .הנוי 'ר ןוא ךינעה םידמלמ יד ןעוועג ןענעז ךָאנרעד
 יד וצ רָאנ טשינ ,רעטוג ַא רעייז ןעוועג זיא דמלמ הנוי .ארמג טַאלב ַא טנרעלעג ןיוש
 אטח ַא ןענופעג ָאי ןיוש טָאה יבר רעד ןעוװ .עילימַאפ ןייז וצ ךיוא רָאנ ,םידימלת
 ,רשוי-ץילמ רעד ןרָאװעג ןוא טשימעגניײרַא ךיז בייוו ןייז טָאה ,דימלת ןייז ףיוא

 -דומלת ןיא ןבָאה ,זיא רעגייטש רעד יוװ .הבישי ַא ןוא הרות-דומלת ַא ןעוועג זיא'ס
 ,ערעכייר יד טנרעלעג ןבָאה הבישי רעד ןיא .רעדניק עמערָא עלַא טעמכ טנרעלעג הרות

 טנרעלעג ךיא בָאה ך"נת .ארמג ןוא ך"נת ןיפ רערעל עטוג ןעוועג ךיוא ןענעז'ס
 ןופ ,לטעטש ןיילק ַא ןופ ןעװעג זיא רע .רעטסוש דוד והילא רערעל ןביל ןיימ ייב
 ,ךַאסַא רע טָאה טנעקעג רעבָא ,דָארבמיכָארט

 םיגהנמ ענייז ףיוא .שטנעמ ּפיט רעדנַא ןַא רָאג ןעוועג זיא סעסעדיא השמ יבר רעד

 זַא ,טגָאזעג טָאה'מ .םיניבמ עטוג ןייז טפרַאדעג ןעמ טָאה תואיקב סיורג ןייז ףיוא ןוא
 ,םיקידצ ו"ל יד ןיפ זיא רע

 גָאטרַאּפ 4 ןופ .גָאטרַאפ רעגייז ַא 4 ,ירפ רעייז ןייטשוצפיוא ןעוועג זיא גהנמ ןייז
 זַא ,טגָאזעג טָאה'מ .ןענעװַאד ןוא ןענרעל ןייא ןיא ןטלַאהעג רע טָאה רעגײזַא 8 זיב
 : .הלבק ןעק רע

 .ןענרעל זדנוא טימ טצעזעג רעדיוו ךיז רע טָאה ,ןעמוק ןגעלפ רימ ןעוו ,רעגײזַא 8

 רע .קינייװנסױא ס"ש ץנַאג טנעקעג טָאה רע ,םכח-דימלת רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע

 ,טעז ריא .ןענעק ריא טעװ הדמתה טימ טנרעל, :ןגָאז ןוא ןרסומ רדסכ זדנוא טגעלפ
 ,?לסיבַא ךיא ןעק ,ןיבר ןיימ טגלָאפעג בָאה ךיא זַא

 סיירעביא ןַא טימ ,טנװָא 8 זיב ירפ 8 ןופ ןענרעל זדנוא טימ רע טגעלפ ױזַא
 -עגוצ טגעלפ דומע םוצ .ןינמ ַא טימ רדח ןיא ןענװַאד רימ ןגעלפ החנמ .ןסעיגָאטימ ןופ
 ,רובידה ךותיח םענייר ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,דימלת רעד ןרעוװ טזָאל

 ןוא ,ןיילַא טגעלפ רע ּוװ ,לוש ןיא קעװַא יבר רעזדנוא טגעלפ טכַאנייב רעגײזַא 8



 העש 20 טנרעל שטנעמ ַא בױא .טכַאנַאב 2 זיב ןענרעל ,ןשטנעמ ערעטלע רַאפ ךיוא

 ,.םיקידצ ו"ל יד ןופ ןייז ךָאד רע זימ ,תעל-תעמ ַא ןיא

 םעד .הקדצ ןעמענפיונוצ ןיפ ןטלַאהסיױא ךיז ןגעלפ הבישי יד ןוא הרות-דומלת יד

 םייח 'ר הרותידומלת רעד ןופ יאבג ןעוועג זיא ןרָאי ךַאסַא .םיריּפ ןכַאמ ייז ןגעלפ רקיע

 לָאמַא טגעלפ רע לייוו ,ןעמונעג ךיז טָאה ?קישטשָאנזָאר , ןעמָאנוצ ןייז .קישטשַאנַאר

 ,םלוע ןשידיי םעד ןשיווצ טסָאּפ ןיפ ווירב ןליײטרַאפ

 סָאד זיא -- םינסעכ ןענעז םינהכ זַא ,טגָאז'מ שטָאכ ןוא ןהכ ַא ןעוועג רע זיא ןײלַא

 טוג ןעוועג רע זיא ,הרות-דומלת רעד וצ טגנַאלַאב סָאװ רעבָא ,קיטכיר ןעוועג ךיוא רשפא

 .יירטעג ןוא

 ןױש :הרותידומלת רעד תביטל ןָאטּפױא םירוּפ טגעלפ קישטשַאנזַאר םייח 'ר

 עסיורג א ןוא םירבח ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,טלעטשרַאפ ךיז רע טָאה טכַאנַאב תינעת-רתסא

 ידומלת רעד רַאפ תונתמ ןוא טלעג ןעלמַאז רעזייה יד ןיא ןײגמורַא ןוא ,גרַאוװגנוי לָאצ

 טָאה םירופ-ןשוש ןליפַא ןוא גָאט ןצנַאג םעד ךַאװו רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא רע .הרות

 ,טקידנערַאפ טַאהעג טינ ךָאנ רע

 ךיז ןענעז ןשטנעמ עלַא ןוא ,בוטש ןיא ךיז ייב ןסעזעג ןענעז םיתבילעב יד ןעוו

 טלמַאזעג ןוא טלעטשרַאפ ןעגנַאגעגמורַא אקווד רע זיא -- עילימַאפ רעד טימ חמשמ

 ,הרותידומלת רעד רַאפ טלעג

 - םינזח ןוא ןלוש
 עסיורג יד .רעטקַארַאכ ןרעדנוזַאב ַא טימ ןעמָאנ ןרעדנוזַאב ַא טַאהעג טָאה לוש עדעי

 ןטוג ַא טימ טגרָאזַאב רדסכ ןעוועג זיא ,לוש-טּפיוה יד ןעוועג זיא עכלעוו ,לשמל ,לוש

 .םינזח ףיוא םיניבמ עטוג ןעוועג ןענעז ןדיי יד לייוו ,רָאכ ןטוג ַא טימ ךיוא יוװ ןזח-רָאי

 סָאד ןוא לכעלישירעדיינש סָאד :ךעלכעליש עקיטייז ייווצ ןעוועג טרָאד ןענעז'ס

 ןוא לוש רעקסירט ןיא טנויַאדעג ןבָאה קסירט ןופ םידיסח יד .לכעליש (םיבצק) רעליוק

 ןעמוקעג זיא'ס ןעוו זַא ,טרעטשעג טשינ טָאה סָאד .לוש רעקילָא רעד ןיא רעקילָא יד

 .טרעקרַאפ ךיוא ןוא שיט ןייז ייב ןייז רעקילָא ןיפ םידיסח ןלָאז ,יבר רעקסירט רעד

 -ילעב ייווצ ךיא קנעדעג ןטרָאד ןופ .לוש עלַארטיײינ ַא ןעוועג זיא שרדמהיתיב רעד

 .תולעמ ערעדנוזַאב ענייז טַאהעג טָאה רענייא רעדעי ןוא תוליפת

 עקיצנייא ענייז ןעוועג זיא סָאד ,ךַאפ ןיפ ןזח ַא ןעוועג זיא דוד 'ר ןזח רעד

 טָאה רע .ןזח ַא רַאפ רעהעג סע יװ ןעוועג ןענעז תולימה שוריפ ענייז .גנוקיטפעשַאב

 יד ןקידנערַאפ טגעלפ רע ןעוו .הניגנ ןוא חסונ םעד יירטעג ןוא ץרַאה טימ טנװַאדעג

 ױזַא ןעוועג סָאד ןיא ,ירדנילכ ייב רעדָא ,רופכ םוי ןוא הנשהישאר ןופ הרשע-הנומש

 םייח דובכל שטשישזָאריתיב ןיא טעקנַאב

 דובכל ןוא עניטנעגרַא ןופ רעפעפ עקייח ןוא

 זיא סָאו ,עקיועמַא ןופ יווֿפ ןוא קנומ לסאי

 ,1971 רעבָאטקָא ןטס26 םעד ןעמוקעגרָאֿפ
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 .טײקסַאנ ןופ ןטייב ,לטיק ןייז טימ ןעמַאזוצ ,דמעה ןייז טזומעג טָאה רע זַא ,ץרַאה טימ

 ..רעדמעה יו ןעלטיק רעקינייוװ טשינ ףרַאד ןזח רעד זַא ,ןגָאז טגעלפ'מ

 ליפ טימ ןזח ַא ןעװעג זןיא רע .בצק הירמש 'ר ןעװעג זיא ןזח רעטייווצ רעד

 יװ ,םינזח עסיורג וצ טכיילגעגוצ םיא טָאה'מ ןעוו ,האנה ןַא טַאהעג טָאה רע .גנַאזעג
 ,רענווָאר לדייז

 ןעמוקַאב טינ טָאה רע .תולימה-שוריּפ טסּוװעג ךיוא רע טָאה הניגנ רעסיוא
 .םימש םשל טנוװַאדעג טָאה רע :טלָאצַאב

 רענייש א ןעוועג זיא ךורב .ךורב ןוא םייח :ןיז ייווצ טַאהעג טָאה בצק הירמש
 ַא ןעוועג טייצ רענעי ןיא זיא סָאד ןוא רעקנַארק-ןעגניל ַא רעבָא ,רֹוחב רעלעדייא ןוא
 ,גנוי רעייז ןברָאטשעג זיא רע .טיוט םֹוצ רעטּפשמרַאפ

 ,טגעלפ סע זַא ,רעױרט טימ לופ ןעוועג ןענעװַאד סהירמש זיא טוט ןייז ךָאנ

 ןופ ןזח ַא ןרָאװעג זיא ,ןזח רעטוג רעד ,ןגנמ לעב רעד ןוא ,ץרַאה סָאד ןסייר ,שממ
 ,רעיורט

 ,רַאפרעד ןוא ץרַאה ןפיוא שולח ַא .טחוש לוולעוו ,הליפתילעב ַא ךָאנ ןעוועג זיא'ס

 טגעלפ רע .רעכַאמ-רעגייז ַא ןעוועג ךיוא זיא רע .ליטש ןוא קיניײװ רעייז טנוװַאדעג ,עקַאט
 שטנעמ רעד ןיוש זיא ,לרעגייז א ןטכָאררַאפ ןצימע טָאה רע ןעוו .ךעלרעגייז ןטכיררַאפ

 טחוש לוולעוו 'ר ייב ןגעלעג רדסכ זיא לרעגייז ןייז ןוא טנעילק רעקידנעטש ןייז ןעוועג

 יױזַא ,ןייג טנעקעג טינ טָאה הטיחש רעד ךָאנ המהב יד יװ ױזַא .(רעכַאמרעגייז רעדָא)
 ..ןייג טנעקעג טשינ ןטכיררַאפ ןייז ךָאנ רעגייז רעד טָאה

 | עקיימ ןוא ילוא רעטעפ רעד

 זיא רע שטָאכ ,רעטעפ םיא ףור ךיא .ילוא רעטעפ םעד ןענָאמרעד ךיוא ליוו ךיא
 בילוצ םיא ןבָאה עלַא .רעטעפיטָאטש רעד ןעוועג זיא רע .בורק ןיימ ןעוועג טשינ

 טָאה רע .דיי רערעייט ןוא רעליווו ַא ןעוועג זיא רע .ילוא רעטעפ ןפורעג טקעּפסער

 ,טסילַאיצעּפס ַא ןעוועג ןוא ,ףייז ןופ קירבַאפ ַא טַאהעג ,םותי סלַא טעװעדָאהעגפיוא ךיז
 יד טכַאמ רע ױזַא יו םענייק טשינ טלייצרעד ןוא דוסב טלַאה רע זַא ,ןגָאז טגעלפ ןעמ

 ,ףייז עטוג סעשטנערּפ עיולב-סייוו

 רע זַא ,טלייצרעד'מ .רענעגושמ ַא ןעוװעג זיא ןוא עקיימ ןסייהעג טָאה ןוז ןייז

 ַא ןײעגעג טָאה יז .ןַאב יד ןרָאפעגכרוד זיא'ס ןעוו סַאג רעד ףיוא ןענַאטשעג לָאמַא זיא
 ןרָאז עגסיוא זיא'מ .ןעניז ןופ ּפָארַא ןוא ןקָארשעגרעביא רעייז ךיז רע טָאה ,ףייפ ןקרַאטש
 .ןפלָאהעג טשינרָאג טָאה'ס רעבָא ,םיריױטקָאד ענעדישרַאפ וצ ,טלעוו ַא םיא טימ

 ,רעטָאפ ןפיוא תונמחר ַא ןעוועג זיא'ס ,רענעגושמיטָאטש רעד ןעוועג זיא עקיימ

 ,םינּפ "תרדה ןוא דרָאב רעסייוו רענייש ַא טימ דיי ַא



 הבישי יד

 ילאימחר ונבא

 טכוד זיא'ס .טָאטש ןיא טלַאטשנַא סגנואיצרעד רעטסטלע רעד ןעוועג זיא "הבישי , יד

 ַא "הבישי, רעד ןיא טנרעלעג טשינ טָאה רעכלעװ ,ןַאמ ןייא ןייק ןעוועג טשינ ךיז

 .טייצ ערעגנעל רעדָא ,עצרוק

 ןענרעל ןבױהעגנָא ןעמ טָאה ָאד ,עידַאטס עטשרע יד ןעגנַאגעגכרוד לגניי סָאד זיא ָאד

 םידמלמ יקדרד ייב םינישאר םיאיבנ ןוא הליפת ,שמוח ,ןובשח ,ןביירש ןוא ןענעייל ,ירבע

 דימלת רעד זיא רעטעּפש .רעקנישיוו קחצי 'ר דמלמ םעד ייב ןרָאי עטצעל יד ןיא ןוא

 ןוא י"שר ןוא שמוח טנרעלעג טָאה סָאװ ,הנוי 'ר דמלמ ןטלַא םעד וצ ןענרעל רעבירַא

 ,ארמג טַאלב ַא ךיוא
 ,ץ"ז המלש 'ר טריפעג ןרָאי עטצעל יד ןיא טָאה הגרדמ רערעכעה ַא ןופ התיכ יד

 סעיצוװָאװ לאומש טימ טַאהעג הנותח טָאה רעכלעוו ,הבישי רעקצערָאק רעד ןופ ךמסומ א

 .שטשישזָאר ןיא ליבַאטס טצעזַאב ךיז טָאה ןוא רעטכָאט

 הנוי 'ר יבר רעד
 סע טגעלפ ןעמ יו רעדָא ,ךָאװ רעד ןופ השרּפ יד ןרזחרעביא ןעמ טגעלפ קיטיירפ ןדעי

 ערעלוּפָאּפ עטסּוװַאב ַא ןעוועג זיא הנוי 'ר דמלמ רעד ."הרדס יד ןייז ריבעמ, : טושּפ ןגָאז

 ייב ןבָאה טָאטש ןיא רענעמ יד ןופ לייט רעטסערג רעד טעמכ ןוא טָאטש ןיא טלַאטשעג

 .ןבעל רעייז ןופ טייצ עסיוועג ַא טנרעלעג םיא

 ,רעקיטכיזצרוק ַא ןוא רענעדײשַאב ַא ,סקּוװעג ןקירעדינ ַא ןופ ןעוועג זיא הנוי 'ר

 םילכ יד ןופ סױרַא רע טגעלפ ,ןגערפיוא םיא ןגעלפ -- רעפיטש יד --- םידימלת יד ןעוו

 ַא ןעװעג זיא סָאװ ,רעקנישיוו קיציא 'ר יו ױזַא טשינ ,שטַאּפ ןטכייל ַא ןבעג ןוא

 טָאה'מ זַא ,שטַאּפ ןקרַאטש ַא ןעגנַאלרעד רע טגעלפ טנַאה רעגנַאל ןייז טימ ןוא רעכיוה

 ...טקנעדעג גנַאל םיא

 ןבָאה םירדח ענייז .הבישי יד ןענופעג ךיז טָאה'ס ּוװ זיוה ןיא טניווװעג טָאה הנוי 'ר

 זָאלג ַא ןעגנערב יורפ ןייז םיא טגעלפ לָאמנייא טשינ .הבישי רעד טימ טצענערגעג ךיז

 ,האנה סיורג טימ רועיש םעד ןופ טייצ רעד ןיא ןּפוז טגעלפ רע רעכלעוו ןופ ?עירָאקיצ,

 ."עירָאקיצ טקנירט , יבר רעד יװ ןקוקוצ ךיז טַאהעג ביל ןבָאה םידימלת יד ךיוא ןוא

 ןוא ?ַאסַאג-עבמָאב , רעד ףיוא זיוה ַא טיובעגסיוא רע טָאה ןטייצ עקידרעטעּפש יד ןיא

 ןהעש גָאטימכָאנ יד ןיא ןעמוקרָאפ ךיוא ןגעלפ םידומיל יד .ןעניווו ןיהַא רעבירַא זיא

 ,רעטצניפ רעד ןיא םײהַא ןרעקמוא ךיז ןעמ טגעלפ טכענ עקידרעטניוו יד ןיא ןוא

 ךיז טָאה'מ סָאװ ,ריּפַאּפ ןופ לייטנטסרעמ ,ןרעטמַאל ַא טימ געוו םעד קידנעטכײלַאב

 | ,ןײלַא ןכַאמ טנרעלעגסיוא

 .תובָא יקרּפ גָאטימכָאנ ןענרעל ןעמוק ךיוא ןעמ טגעלפ םיתבש עקידרעמוז יד ןיא

 .רעטניוו ַא רעדָא רעמוז ַא ןופ ךשמ ןיא ."ןמז, רעד ןעוועג זיא ןענרעל ןופ דָאירעּפ רעד

 .הנשה-שאר זיב חסּפ ךָאנ ןופ ןוא חסּפ זיב תיכוס ךָאנ ןביױהנָא ךיז טגעלפ "ןמז, רעד

 טשינ ירמגל טַאה ןענרעל סָאד ןוא עשידָאמ-טלַא ןעוועג ןענעז ןענרעל ןופ ןדָאטעמ יד

 רענײמעגלַא רעד .עטכעלש ןעוועג ענייז ןעגנוגנידַאב-ןרעל יד ךיוא .טייצ יד ןכָארּפשטנַא

 ןוא םענעזָאלעגּפָא ַא ןיא ןעוועג זיא ,טנרעלעג טָאה'מ ּוװ ,םירדח יד ןופ ןעזסיוא

 רעייז ןיא םידימלת יד ןבָאה ,םעלַא םעד ץָארט ןוא ןגעווטסעדניפ .דנַאטשוצ ןקידכעבענ

 ָאד :תווצמ ןוא הרות ןיא ןסיוו ןרַאטנעמעלע םעד ןעמוקַאב ָאד ,אקווד לָאצ רעטסערג

 ןוא קלָאפ סָאד ןבָאה ביל ןבױהעגנָא םידימלת יד ןבָאה הבישי רעד ןיא ןוא רדח ןיא

 ...שדוקה-ןושל ןוא לארשיי-ץרא וצ עביל יד טגעלפעג ןעמ טָאה ָאד ;עטכישעג ןייז

 -וישָאק רעטצעל ,ל"ז אריֿפש עקרעזייל 'ר

 טקישעגוצ זדנוא טָאה ךליב סָאד .יבו רעק

 יכדומ) טכערעגכילרע עיצנומ לקינייא ןייז

 .(ינוקדצ

 רעד ןופ תוכז ןיא
 עליישטאפ

 ליפ טשינ ןעוועג ןענעז םידיסח רעקווישַאק

 -יא ןוא עיירטעג יד ןשיווצ .שטשישזַָאר ןיא

 ןימ ןעוועג ןענעז ןיבר םוצ ענעבעגעגרעב

 לדנעמ רעטעפ ןיימ ןוא ל"ז לאומש רעטָאפ

 .יקסראבַארג

 זיא ,עקרעזייל 'ר ,ר"ומדא רעטצעל רעד

 ןקילײה ןופ שרוי רעד ןוא סעדייא רעד ןעוועג

 ןכוזַאב טייצ וצ טייצ ןופ טגעלפ רע ןוא ןיבר

 .טָאטש יד

 -ַארּפ,, ןוא ןענוװוַאד וצ גהנמ ַא ןעוועג זיא'ס

 רעקווישַאק;/ םעניילק םעד ןיא "שיט ןעוו

 .יגרַאב , םוצ געוו ןפיוא ,לקירב םייב ,''לכליש

 ןופ םש ַא טַאהעג טָאה עקרעזייל 'ר

 טגעלפ הרצ תע ןַא ןיא ןוא תפומ-לעב ַא

 ןיַז ללפתמ לָאז רע םיא וצ ןדנעוו ךיז ןעמ

 .הרזג יד ןכַאמ לטבמ ידכ

 -יילק א ןעוועג זיא תורבקה-תיב סעד ףיוא

 ,"להוא,,; רעד ןפורעג טָאה'מ סָאוװ ,עדייבעג ענ

 רעקווישַאק יד ןופ סענייא ןופ רבק ןפיוא

 עכלעוו ,עכלעזַא ןעוועג ןענעז'ס ןוא סיקידצ

 סָאװ ,"ךעלטיוק,/ ,תושקב ןביירש ןגעלפ

 טָאה'מ ."להוא;/ ןיא טגײלעגנײרַא טָאה'מ

 תוכז ןיא ןעמוק טעוו העושי יד זַא טביולגעג

 .קידצ ןקילײה סםעד ןופ
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 "וק טגעלפ ר"ומדא רעקידרעירֿפ רעד ןעוו

 ןיק המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאֿפ ןעמ

 ןופ טסַאג רעד ןייז רע טגעלפ ,שטשישזָאר

 עצנַאג יד ,יקסראבארג המלש דוד עדייז ןיימ

 .לטעטש ןיא ךוזַאב ןייז ןופ טייצ

 ןרָאװעג קנַאוק עדייז ןיימ זיא לָאמנייא

 ןיבר םוצ טעדנעװעג ךיז טָאה עבַאב יד ןוא

 רעד .טנוזעג ןייַז רַאפ ןייז ללפתמ לָאז רע

 ףליה סטָאג טימ זַא; ,טגָאזעגוצ טָאה יבר

 גָאוצ ןייז רעבָא ,'ןרעוו טנוזעג רע טעװ

 עדיײז רעד ןוא ןרָאװעג םייוקמ טשינ זיא

 ףיוא טגָאלקעג טָאה עבַאב יד .ןברָאטשעג שא

 יז סא רעיױרט טימ ןוא טיוט סנדייז םעד

 :הנעס רעד טימ ןיבר םוצ ןעמוקעג

 טציא ! טגָאזעגוצ ךָאד טסָאה ּוד ז שטייטי'ס ,

 ןבָאה רעטכעט יד .הרצ עסיורג ַא ןיא ךיא ןיב

 ןפרַאד ןיז יד ןוא טַאהעג הנותח טשינ ךַאנ

 ."רַאצ םייב ןטַאדלָאס סלַא ןעניד ןייג

 עבַאב רעד ןופ תונעט יד ןרעהסיוא ןכָאנ

 ןיז ענייד טשינ,, : טרעֿפטנעעג יבר רעד טָאה

 ןיא ןעניד ןלעוו ךעלקינייא ענייד טשינ ןוא

 ."יימרַא רעד

 ךיא ןעק יו; : טהנעטעג עבאב יד טָאה

 יו יבר רעקילײה ,ןביולג טציא ריד

 עלײשטַאֿפ ַא ןגױצעגסױרַא טָאה יבר רעד

 גַאצ ןייז זַא ןוכשמ סלַא ןבעגעג ריא ןוא

 עקַאט שא ױזַא ןוא .ןרעו סייוקמ טעוו

 לאומש ,קחצי-סהרבא ,רעזָאל ןיז יד .ןעוועג

 סרַאצ ןיא טנידעג טשינ ןבָאה לדנעמ ןוא

 ןענעז ןוא ןרָאװעג טײרּפַאב ןענעז ייֵז .ײמרַא

 טײצ רעד ןיא ןרָאװעג טריסליבָאמ טשינ

 .המחלמ רעד ןופ

 -ַאֿפ סניבר םעד ןטיהעג טָאה עבַאב יד

 .ןבעל צנַאג ריא ּפָאק ןיא גיוא ןַא יו עליישט

 רעטלע רעד ףיוא רעבירַא יא יז ןעוו וליפַא

 םעד ןטיהעגּפָא יִז טָאה ,זדנוא וצ ןעניוװ

 ןעו .רצוא ןסיורג ַא יו עליישטַאפ סניבר |

 -ײשטַאפ יד טא ןברָאטשעג טא עבאב יד

 ןוא ,לטע רעטומ ןיימ וצ השוריב רעבירַא על

 םעד יו ןטיהעג עלײשטַאפ יד טָאה יז

 .ןגעמרַאֿפ ןטסרעיײט

 ןוא ךיא ןיב עליײשטַאפ רעד ןופ תוכז ןיא

 רימ סָאװ צָארט ,ל"ז המלש רעדורב ןיימ

 ןוא רעלטרַאּפס עטנכייצעגסיוא ןעוועג ןענעז

 יד ןוֿפ ןרָאװעג טיירפַאב --- שיזיפ טנוזעג

 ..ימרַא רעשילוּפ רעד ןיא ןעניד וצ טכילפ

 -טלעוו רעטײוװצ רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 -סור ןייק ןפָאלטנַא ןיב ךיא ןעו ,המחלמ

 עלײשטַאֿפ יד ןעמונעגטימ ךיא בָאה דנַאל

 ריא ןיא טשינ ביוא ,טסייוו רעוװו .עימק סלַא

 ליפ ױזַא ךָאנ ,ןבילבעג ןבעל ךיא ןיב תוכז

 -כס טימ לופ ,ןשינעלגָאװ ערעווש ןוא עגנַאל

 ןעלטימ םוש ןייק ןָא ,טלעק ןוא רעגנוה ,תונ

 טכיירגרעד בָאה ךיא זיב ,אנעטסיזקע ןופ

 סעיינ ַא ןביוהעגנָא ןוא דנַאל ןופ ןגערב יד

 .ןבעל
 .ןמא -- ונילע ןגי קידצה לש ותוכז

 יקסרוַאבַאוג םייח
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 -נגעלעג ענעדישרַאפ ייב גהונ ךיז ןענעז טָאטש רעד ןופ עקימַאטשּפָא עלַא טעמכ

 ,ןרָא-רעדניק יד ןופ ,טײהעגנַאגרַאפ רעטייו רעד ןופ תונורכז ןלייצרעד וצ ןטייה

 יד ןופ לייט רעטסערג רעד זַא ךיז טײטשרַאפ .הבישי רעד ןיא טנרעלעג טָאה'מ ןעוו

 .הנוי 'ר ץיבר ןטימ ןדנוברַאפ ןענעז םירוּפיס ןוא תוישעמ
 טגעלפ ןוא ךָאװ רעד ןופ השרפ יד ןענעייל טגעלפ הנוי 'ר ױזַא יו ךיז טקנעדעג'ס

 טימ י"שר טיול שוריּפ ןייז ןבעגוצ רע טגעלפ זייוונטייצ .שידיי ןיא ןשטיײטרַאפ יז

 : (יחיו תשרפ) *...םרא ןדפמ יאובב ינאו, :קוסּפ םעד ףיוא ןוגינ ןרעדנוזַאב ,ןשיפיצעּפס ַא

 רבקב ,לארשי'ץרא ןיא ןייז רבקמ רענייב עניימ טסלָאז וד ךיז טעב ךיא שטָאכ,

 רבקמ יז בָאה ךיא .ָאטעג ױזַא טשינ ךיא בָאה לחר רעטומ ןייד וצ רעבַא ,יתובא

 ןגָאז ריד ךיא לעוו ?סָאװרַאפ :ןגערפ ךָאד וטסעוװ .םחל-תיב ןייק געוװ ןפיױוא ןעוועג

 ײז ןְלעװו ןײרַא תולג ןיא ןייג ןלעוװ ןדיי יד ןעוו זַא ,רובידה יפילע ןעוועג זיא'ס וַא

 לחר רעטומ יד טעוװ ,ןעניײװ ןוא ןעײרש ןוא ונמא לחר ןופ רבק םייב ןיגכרוז

 המרב לוק :טײטש קוספ ןיא יװ ,רעדניק עריא רַאפ ןטעב רבק ריא ןופ ןײגסיױרַא

 ךיניעו יכבמ ךלוק יענמ :ןרעפטנע טָאג ריא טעװ .הינב לע הכבמ לחר .עמשנ

 "..םלובגל םינב ובשו ..ךתלועפל רכש שי יכ ,העמדמ

 לארשי ןשיווצ טפַאשביל ןופ רפס ַא יו םירישהיריש ןענרעל ןעמ טגעלפ חספ רַאפ

 : ןוגינ ןלעיצעּפס ןייז טימ ןשטייטרַאפ הנוי 'ר טגעלפ ױזַא ןוא ...ה"בקה םעד ןוא

 ןיא ןופ רעװ ןבירטרַאפ ןלעוו ןדיי יד זַא ,שדוקה חורב ןעזעג טָאה ךלמה המלש...,

 ,הנמלא רעקידעבעל ַא וצ ןדיי יד טכיילגעגוצ רע טָאה ,ןײרַא תולג ןטייווצ ןיא תולג

 טעװ ןַאמ ריא זַא ,גָאט ןדעי ךָאד יז טפָאה .םיל רבעמ קעוװַא זיא ןַאמ ריא סָאװ

 .העקמוא קירוצ ײז וצ ךיז טעװ רע זַא ,טָאג וצ ןדיי יד ןפָאה ױזַא ,ןעמוקקירוצ

 ,ןעגנוזעג טָאה ךלמה המלש סָאװ ,גנַאזעג רעד -- ריש

 ןעגנַאזעג עלַא ןופ רעסעב ןוא רענעש זיא -- םירישה

 .םישדק שדוק ןיא גנַאזעג רעד -- שדוק זיא גנַאזעג רעדנַא ןַא

 .ךלמ ןב ךלמ ַא גנַאזעג םעד == ךלמ ַא ןעגנוזעג טָאה גנַאזעג רעדנַא ןַא

 "..טָאג וצ ןדיי יד ןגָאז -- ,םכח ןב םכח ַא ,איבנ ןב איבנ ַא

 טייצ רעצרוק ַא ךָאנ הבישי יד ןזָאלרַאפ םידימלת ליפ ןבָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא

 סרעדנוזַאב ייז טָאה סָאװ ,"תוברת, רפסיתיב םעד ןיא רעבירַא ןענעז ןוא ןענרעל

 ןעגנוגנידַאב ערעסעב יד ןגיוצעגוצ ןבָאה'ס .ךַארּפש עשיאערבעה יד ןענרעל וצ ןגיוצעג

 ןבָאה עכלעוו רערעל עטוג יד ןעמעלַא וצ ןוא ,"תוברת, ןיא גנונדרָא ערעסעב יד ןוא

 עשיטסינויצ יד ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעגנָא ןענייז עקינייא .תוטיש עיינ טימ טנרעלעג

 ,ענליוו ,עשרַאװ ןיא ןענרעל קעװַא ןענעז עכעלטנגוי לייט ַא ןוא סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי

 ,קצול ןיא ענווָאר

 גנולעטש עשיטירק ַא טַאהעג ןבָאה טָאטש רעד ןופ עקימַאטשּפָא יד סָאװ םעד ץָארט

 ירַאפ ייב טציא ןוא ,ןטוג םוצ טנָאמרעד ןגעווטסעדנופ ריא ןעמ טָאה הבישי רעד וצ

 תונורכז ןלייצרעד ןָא טביוה'מ ןוא ןעמַאזוצ ךיז טפערט ןעמ ןעוו ,ןטייהנגעלעג ענעדיש

 רעטסביל רעד הבישי יד זיא ,ָאטשינ רעמ רעדייל זיא עכלעוו ,םייה רעטלַא רעד ןופ

 "רָאפ טלעטש, דמלמ םינוב ןעוו שינעגעגַאב רעדעי ייב .עמעט עטסביל יד ,טקעיבָא

 ...רעטכעלעג ןופ הרבח יד ןצַאלּפ -- דמלמ הנוי 'ר

 איז המלש 'ר
 סָאװ ,ץ"ז המלש 'ר ןעוועג זיא שטשישזָאר ןופ ןטייקכעלנעזרעפ עטסנעש יד ןופ ענייא

 .לוש רעקסירט רעד ןיא ארוק-לעב ןעוועג זיא

 הנותח טָאה רע .הבישי רעקצָאק רעד ןיא תונבר ףיוא תוכימס ןעמוקַאב טָאה רע

 ַא סלַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ןוא ,סיצווָאװ לאומש 'ר ןופ רעטכַאט רעד טימ טַאהעג

 הטיש רעד ןופ דיסח ַא ,ןַאמ רעלעדייא ןַא רעייז ןְעוועג זיא רע .הבישי רעד ןיא דמלמ

 םידימלת, הצובק ַא דיז יב טלמַאזעגפיונוצ טָאה רע ."ףסוי-תיב , ןופ ,רסומ ןיפ

 לַּפָאק ,גרעבסייוו לטָאמ ,ןייטשרעלעג לרעב :ייז ןשיװצ ,הבישי רעד ןיא "םימדקתמ



 קילדנעצ א ךָאנ ןוא קינרוקש לווייפ ,ןָאזלקּי השמ ,קינרוקש ךורב ,קינלַאטיּפש

 .טיילעגנוי עקיאעפ

 ןייז טימ .טייצ רעצרוק ַא ףיוא הבישי יד טעװעטַארעג טָאה ןַאמרעגנוי רעד טָא

 רע טָאה ,הרות רעד וצ עביל ןייז טימ ןוא טייקנבעגעגרעביא רעכילנעוועגרעסיוא

 ןוא ןליו ןפורעגסױרַא ךיוא טָאה ןוא הבישי רעד ןיא ןבעל ןעגנערבנײרַא ןזיוואב

 -"תוברת , יד ןעוו טייצ ַא ןיא סָאד ןוא .ארמג ןענרעל וצ ,ךעלגניי ןעצ יד ייב תובהלתה

 ןבָאה ךעלגניי ליפ .טָאטש ןופ טנגוי לייט ןטסעב םעד ךיז וצ ןגיוצעגוצ טָאה עליש

 רעדָא ,ןטלַאטשנַא-ןרעל עשיאערבעה יד וצ ןגעוו טכוזעג ןבָאה ןוא הבישי יד ןזָאלרַאפ

 ,ןלוש עשילױוּפ יד וצ

 יד ןעוו טייצ רעד ןיא טרעטלערַאפ ןעזעגסיוא טָאה הבישי יד ןוא ארמג ןענרעל סָאד

 ןצנַאגניא ןזָאלבעג ןַאד ןבָאה'ס .ינ ןוא שירפ ןעזעגסיוא טָאה ךַארּפש עשיאערבעה

 טָאה גנוגעוװַאב עשיצולח יד ןוא םזינויצ רעד .סַאג רעשידיי רעד ףיוא ןטניוו ערעדנַא

 .לטעטש ןופ טנגוי ענעטירשעגרָאפ ןוא עטסעב יד ןגיוצעגוצ

 אבב, ,"אמק אבב, תותכסמ יד טימ ןעמונרַאפ ךיז ןעמ טָאה הבישי רעד ןיא תעב

 ןופ קעטָאילביב רעד ןיא טײהרענעטלַאהַאב ןעמוקַאב טנעקעג ןעמ טָאה ,"אעיצמ

 ,קבק ןופ "ןוחצנה, ןוא "בונרפש לאינד, ,"הדבל , עיגָאלירט יד "תוברת,

 םידימלת ענייז ןופ עקינייא זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא ץ"ז המלש 'ר ןופ העפשה יד

 ןעוועג זיא סָאװ הבישי רעצערָאק רעטמירַאב רעד ןיא ןענרעל טצעזעגרָאפ וליפַא ןבָאה

 .עװַאטלָאּפ ןופ יוליע רעד ןענַאטשעג זיא'ס רעכלעוו ןופ שארב ןיא ,טנגעג רעד ןיא

 טצעזעגרָאפ ןבָאה ןוא ןענרעל טייצ רעצרוק ַא ךָאנ הבישי יד ןזָאלרַאפ ןבָאה ליפ

 םוצ יו ,הרשכה ףיוא ןרָאפעגקעװַא זיא'ס רעוו .ןעגנוטכיר ענעדישרַאפ ןיא געוו רעייז

 טָאה'ס רע ,עעדיא עשיצולח יד ןכעלקריוורַאפ וצ ידכ ,ןייטשרעלעג לרעב ליּפשייב
 טימ טָאה קינרוקש ךורב זיולב זַא ךיז טכוד רימ .םיניינע ערעדנַא וצ ןעמונעג ךיז

 תוכימס ןעמוקַאב טָאה ןוא הבישי רעד ןיא ןענרעל טצעזעגרָאפ טסנרע ןוא תונשקע

 .תונבר ףיוא

 זיא ןוא הטיחשה תרות טנרעלעג המלש 'ר טָאה ,האוש רעד רַאפ ןרָאיא עטצעל יד

 עקידהאמוט יד טכיירגרעד םיא טָאה'ס זיב הליהק רעשידיי רעד ןיא טחוש ןעוועג

 .טנַאה עשיצַאנ
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 ריעה"ינפ יד ןופ - רעפעפ והילא 'ר

 ילאימחר רנבא

 רעקיצוַאה רעד רַאֿפ קנַאד רעֿפעֿפ םייח
 ןיז תעב שטשישזַָאריתיב ןיא עמַאנֿפױא

 .לארשי ןיא ךווזַאב

 רעפעפ םייח

 ןוא ןקסע רעכעלטפַאשלעזעג רענעעזעגנָא רעד

 םעד ןריובעג זיא רעֿפעֿפ םייח רעוט-רוטלוק

 יב ,שטשישזָאר ןיא ,1900 רַאורבעפ ןטיפ

 ןוא והילא ,ןרעטלע עלענַאיצידַארט-שידיי

 .רעלעג םייה רעד ןופ עמעט
 ןופ רבח ַא ,רעפעפ והילא 'ר ,רעטָאפ רעד

 ןעמַאזוצ .רעטלַאהכוב ַא ןעוועג יא ,''יחרזמ,,

 -טרוה ַא טריֿפעג רע טָאה םיפתוש יירד טימ

 -ַאב ןעוועג זיא סָאװ ,ײלַאקַאב ןופ טפעשעג

 ."רעלעק רעד,, ןעמָאנ ןטימ טנַאק
 ןעוועג ןענעז בוטש ןיא סרעפעפ יד ייב

 ; ןיז ייווצ ןוא רעטכעט ריפ -- רעדניק סקעז

 ןברַאטשעג זיא סָאװ ,גילעט ןוא םיח

 זי רעטומ יד .רָאי 16 ןופ רעטלע ןיא

 טימ רעטָאפ רעד .1927 רַָאי ןיא ןברַאטשעג

 ךרוד ןעמוקעגמוא ןענעז רעטכעט ריפ יד

 ןעמַאזוצ ,1942 רָאי ןיא םיחצור עשיצַאנ יד

 רעטלַא רעד ןיא ןדיי רענילַאװ עלַא טימ

 -נײּפ ןטצעל סעד ןעגנַאגעג ןענעז ייֵז : םייה

 .םשה שודיק לע געוו

 ןוא רדח ןיא טנרעלעג טָאה רעפעפ סייח

 ןופ ךורבסיוא םוצ זיב הבישי רעד ןיא

 ןרָאװעג רעטלע יא רע ןעוו .גירק-טלעוו

 םינקסע עיירטעג יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא

 -כיוו ַַא ןעמונרַאפ ןוא עלוש-תוברת רעד ןיא

 ןיא .גנוטלַאוװרַאפ-לוש רעד ןיא טמַא ןקיט
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 ייב ןעמונעגנָא ןוא טצעשעג ,ןקסע רעכעלטפַאשלעזעג ַא ןעוועג זיא רעפעפ והילא 'ר

 -טריה םעד ןיא ףתוש ַא ןעוועג זיא רע .גנורעקלעפַאב רעשיטָאטש רעד ןֹופ ןטכיש עלַא

 סָאד ."רעלעק רעד, ןעמָאנ ןרעטניא טָאטש ןיא טנַאקַאב ןעוועג זיא סָאװ ,טפעשעג

 טָאה ןוא טרירעּפסָארּפ טוג רעייז טָאה סָאװ ,טפעשעג לדנַאה-טרוה סיורג ַא ןעוועג זיא

 טפעשעג םעד ןיא .טָאטש ןיא ןעמָארקייילַאקַאב עלַא ןיא תורוחסייילַאקַאב טלעטשעגוצ

 לסָאי ,סַאס שיבייל ,רעלעג קישטימחרבַא :םיתביילעב עשיטָאטש 4 םיפתוש ןעוועג ןענייז

 ,רעפעפ והילא -- ןיילַא רע ןוא רענייוו
 ַא ךיא רָאנ ,טפעשעגי-סלדנַאה סיורג ַא ןעװעג רָאנ טשינ זיא "רעלעק רעד.

 ןיא ןוא ןפָא טציטשרעטנוא ָאטקַאפ-עד טָאה סָאװ ,"עיצוטיטסניא , עשידיי עלַאנָאיצַאנ

 עלערוטלוק עשידיי עלַא ךיוא ןוא עיצוטיטסניא-ספליה עדעי ,טלַאטשנַא-הקדצ ןדעי םייהעג

 ,טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא קיטעט ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןטלַאטשנַא עשירעיצרעד ןוא

 סלַא ןרעג טָאה ,"רעלעק ,, ןיא רעטלַאהכוב רעד ןעוועג זיא סָאװ ,רעפעפ והילא 'ר

 סעיצוטיטסניא יד ךיוא ןוא ןטלַאטשנַא-הרות יד ,רקיעב ,טציטשרעטנוא דיי רעזעיגילער

 ןעוועג זיא טכילפ ןייז .גנוגרָאזרַאפ-ספליה ןוא עלַאיצָאס טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ

 ךיוא טָאה רע ."הבישי, רעד ןיא םידמלמ יד ןופ טלַאהעג םעד רעלוגער ןלָאצוצסיױא

 זיא בצמ רעשימָאנָאקע סנעמעוו ,םימכח-ידימלת יד "רתסב ןתמ, טימ טציטשרעטנוא

 עכעלטלעוו יד טציטשרעטנוא ןבָאה ןגעקַאד םיפתוש ענייז .רעטוג ןייק טשינ ןעוועג

 עשיטסינויצ ערעדנַא ןוא תמייקה ןרק םעד ,"תוברת, רפס-תיב םעד :סעיצוטיטסניא

 .ןדנָאפ
 רעיײרטעג ַא ןעװעג גנוגייצרעביא רעשיגָאלָאעדיא ןייז טול זיא רעפעפ והילא

 טַאהעג ביל ךעלטפַאשנדייל טָאה ןוא "יחרזמ, ןיא דילגטימ ַא ןעוועג זיא רע :טסינויצ

 סָאװ טָאטש ןיא ןדיי עקינייו יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .ךַארּפש עשיאערבעה יד

 רעד ןופ לַאנרושז-שדוח ןלעיציפָא םעד -- "םלועה, םעד טרינָאבַא רעלוגער טָאה

 ןגרָאבסיױא ןרעג טגעלפ רע .ןָאדנָאל ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ

 ,גנוטייצ יד ןענעייל וצ סערעטניא ןַא טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,טניירפ ענייז גנוטייצ יד

 .טנַאה וצ טנַאה ןופ ןייגרעביא טגעלפ יז ןוא
 ןייז ךיוא יוו ,יזוב ןוא דבכוי רעטכעט ענייז .שיטסינויצ ַא ןעוועג זיא זיוה ןייז

 יז ןענעז רעטָאפ רעייז יו .רעוט עכעלטפַאשלעזעג עוויטקַא ןעוועג ןענעז ,םייח ןוז

 םימותי-תיב ,תמייקה-ןרק ןרַאפ רעוט עוויטקַא ןעוועג ,"תוברת , ןרַאפ קיטעט ןעוועג ךיוא

 ,1925 רָאי ןיא ץולח סלַא ןעוועג הלוע זיא םייח ןוז ןייז .ןטלַאטשנַא-ספליה ערעדנַא ןוא
 רעד בילוצ ןליױּפ ןייק ןרעקקירוצ ךיז ןעגנױװצעג ןעוועג רע זיא רעטעּפש רעבָא

 ,רעטומ ןייז ןופ טייהקנַארק
 רעקסירט ןיא ןוא תסנכה-תיב םעד ןיא יאבג סלַא ,ןקסע רעכעלטפַאשלעזעג סלַא

 ,רוטַאנ ןייז טול ,ןעוועג רעפעפ והילא 'ר זיא ,הליהקה דעו םעד ןופ דילגטימ ןוא לוש

 ןעוועג זיא רע .טייקיטעט רעכעלטּפַאשלעזעג רעד ןיא עיניל רעקיסעמ ַא ןופ רעגנעהנָא ןַא

 ןטּפשמ טגעלפ ןוא ןכַאװש םעד טקידייטרַאפ קידנעטש טָאה רע .טייקמערטסקע ןופ טייוו

 .תֹוכז ןייז טול שטנעמ םעד
 ןבָאה סָאװ ,רעדניק עקיאעפ וצ ןגױצַאב ךיז רע טָאה טעטעיּפ ןוא עביל סיורג טימ

 יד טָא ןטעברַאפ טגעלפ רע .הבישי רעד ןיא ןענרעל ןטוג רעייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז

 השרּפ רעד ןיא ןרעהרַאפ ייז טגעלפ ,גָאטימכָאנ םיתבש יד ןיא בוטש ןיא ךיז וצ רעדניק
 .ךָאװ רעד ןופ ךשמ ןיא טנרעלעג ןבָאה ייז סָאװ ,ארמג טַאלב ַא ןיא ןוא ,ךָאװ רעד ןופ



 יב טנרעלעג טייצ רענעי וצ ןבָאה עלוש רעד

 -סיוא זיא רע .תודימלת ןוא םידימלת 0

 -סיגַאמ ןיא קינװַאל סלַא ןרָאוװעג טלייוװעג

 םענופ רעטייל רַאי 6 ןעוועג זיא ןוא טַארט

 .םימותי-תיב

 ןייז ןוא ,רעפעפ םייח ןבָאה 1926 רָאי ןיא

 -ארא ןײק ןעוװעג הלוע ,עקייח יורפ ןייז

 ןיא .הילע רעטרעפ רעד טימ -- לארשי

 -ַאב רעפעפ טָאה טמַא-עניטסעלַאּפ רעקצול

 -ַאב ןופ טליײײטעגוצ ,טַאקיפיטרעס ַא ןעמוק

 ,ןיקלאמ רעב-בוד רעריפ ןויצ-ילעוּפ ןטנַאק

 ןטיועגסױרַא טָאה רע סָאװ סםעד בילוצ

 טָאה ןוא דומלת ןוא ך"נת ןיא שינעטנעק

 .ךַארּפש עשיאערבעה יד קיסילפ טשרעהַאב

 -ארא ןיא רַאי ןבלַאהטרעדנַא ןײפָא ןכַָאנ

 יד זַא ,העידי ַא ןעמוקַאב רע טָאה לארשי

 רע ןוא קנַארק-ןכוסמ זיא עמעט ענייז עמַאמ

 סעלַא טָאה רע .סײהַא ןעמוק ףכית זומ

 יױרפ רעד טימ ןעמַאזוצ ןוא טזָאלעגרעביא

 .שטשישזַאר ןייק טרעקעגמוא ךיז

 ןיא ןעוועג רעפעפ םייח זיא רָאי ןעצ עּפַאנק

 ןעוו .לארשי-צרא ןופ ןעמוקקירוצ ןכָאנ ןליופ

 -רַאֿפ ךיז טָאה סיזירק רעשימַָאנָאקע רעד

 ןוא םסיטימעסיטנַא ןטימ םענייאניא טפרַאש

 וצ ךעלג ןעװעג טינ טושּפ ןיוש זיא'ס

 -יליוּפ רער ףיוא טפול עטמסרַאֿפ יד ןעמעטָא

 -ימַאב ןכאמ ןביוהעגנָא רע טָאה ,דרע רעש

 לייוו ,עקירעמא-םורד ןייק ןרָאפ וצ ןעגנוא

 טינ ןיוש ךיי רע טָאה לארשי-ארא ןייק

 ןײק קידנעמוקַאב טשינ ,ןרעקמוא טנַאקעג

 טסוגיוא ןט:25 סעד .טַאקיפיטרעס םסםעיינ

 ןעמוקעג יורפ ןוא רעפעפ םייח ןענעזג 6

 .עניטנעגרַא ןייק

 -עג ןבילקעגסיוא רע סא 1937 רָאי ןיא

 עשיליופ יד ןופ טנעדיזערּפ-עציו סלַא ןרָאװ

 רע טָאה רָאי ףלעווצ .עניטנעגרַא ןיא ןדיי

 רעד ןופ טנעדיזערּפ ןופ טמַא סעד ןעמונרַאפ

 ,עניטנעגרַא ,ארענאשזעווא ןיא לוש-קילאיב

 .בשות ַא ןעוועג זיא רע ּוװ

 ןעוועג רע זיא טײצ רעבלעז רעד ןיא

 "הרזע, הליהק רעקיטרַא רעד ןופ טנעדיזערּפ

 ענעדישרַאפ ןיא טקילײטַאב וויטקַא ךיִז ןוא

 -וטיטסניא עלערוטלוק ןוא עכעלטפַאשלעזעג

 .סעיצ

 ךעלרע רע טָאה ןעגנוטסייל ענייז רַאפ

 -עדלַאג, ןיא ןרעװ וצ טנכייצרַאֿפ טנידרַאֿפ

 ןקסע סלַא "עניטנעגרַא ןשידיי ןופ ךוב סענ

 .הנומאב רוביצ יכרצב

 "ךוב סענעדלַאג,;} ןופ גוצסיוא)

 (עניטנעגרַא ןשידיי ןופ

 ןוא רעדניק עקיסיילפ ןוא עטריטנַאלַאט יד ןייז וצ ברקמ ןייז גהונ ךיז טגעלפ רע

 ,רעד ןעוועג סָאד זיא רע .םידומיל ערעייז ןיא קיסיילפ ןייז ֹוצ ןרילומיטס ייז טגעלפ

 ענייז ךיוא ןוא ,טָאטש ןיא רבדיםש ַא ןיא "רעלעק, םעד טלדנַאװרַאפ טָאה רעכלעוו

 עויטקַא ןעװעג ןענעז ייז ךיוא זַא ױזַא ,םיא ןופ ןרָאװעג טקריװַאב ןענעז םיפתוש
 ענעדישרַאפ טציטשרעטנוא ןוא טעדנעּפשעג טנַאה רעטיירב ַא טימ ןבָאה ןוא רעוט
 ,סעיצוטיטסניא ןוא ןעגנומענרעטנוא עשיטסינויצ

 ןפורעגסורַא טָאה ןעזסיוא רעשיטעטסעיַאמ ןייז .םינּפ-תרדה לעב ַא ןעוועג זיא רע

 ןייז זיא רעפעפ והילא יװ שטנעמ ַאזַא רַאפ טסַאּפ סע יװ ןוא .טקעּפסער סיורג ךיז וצ

 םענעעזעגנָא ןַא ףיוא ןעוועג םידיסח רעקסירט יד ןופ לוש רעד ןיא ץַאלּפ רעכעלריטַאנ

 גָאטימכָאנ יד ןיא ןייז גהונ ךיז רע טגעלפ םיתבש יד ןיא .טנאו "חרזמ , רעד ייב ,טרָא

 -רַאפ עקידרעמוז יד ןיא רע טגעלפ ,ןענרעל ןכָאנ ןוא ,ארמג טַאלב ַא ןענרעל וצ ןהעש
 םעד ייב עקשזעטס רעלָאמש רעד ףיוא ריצַאּפש ןגנַאל ַא ןכַאמ וצ ןבָאה ביל ןטכַאנ

 ךיז ןעלגיּפשנײרַא ,רוטַאנ רעד ןופ טייקנייש יד ןרעדנּוװַאב טגעלפ רע .ריטס ןופ גערב

 ענירג ,ןטנָאזירָאה עטיירב יד ףיוא ןקוק ןגעלפ ןגיוא ענייז .ךייט ןעיולב ןופ רעסַאװ ןיא

 רע טגעלפ ןעגנול עלופ טימ ,ןעמולב עקידעקעמש טימ לופ ןעוועג ןענעז סָאװ ,רעדלעפ

 טשינ ןענעז'ס עכלעוו ןופ ,סעקנָאל עקיפוסנָא יד ןופ טַאמָארַא םעד ךיז ןיא ןּפַאזנייא
 .ןזָארג יד ןרָאװעג ןטינשעגּפָא גנַאל

 -רַאפ ןענעז עכלעוו ןשטנעמ יד ןופ לרוג םעד טימ ןריסערעטניא ךיז טגעלפ רע

 סנעמעוו ןשטנעמ םתס ןוא םימותי ,תונמלַא רַאפ ןגרָאז טגעלפ רע .ןרָאװעג טמערָא

 ,הצע עטוג ַא טימ ןפלעה ,ןציטשרעטנוא ייז טגעלפ רע ..ערעווש ַא ןעוועג זיא'ס עגַאל

 ןסקַאוװעגסיוא זיא רעכלעוו ,גיהנמ א ןעוועג זיא רע .טסיירט ַא טימ ןוא טרָאװ טוג ַא טימ

 טצעשעג םיא ןבָאה ,םַאנסיוא ןָא ,עלַא .ןדיירפ ענייז ןוא ןדייל ענייז טנעקעג ,קלָאפ ןופ

 ענייז טנעקרענָא דובכ סיורג טימ ןוא ללכ ןרַאפ ןטסנידרַאפ ענייז טצַאשעגּפָא ןוא

 ,טָאטש ןופ םיגיהנמ ענעעזעגנָא יד ןופ רענייא סלַא ןטַאטלױוװ

 רעכלעוו ,הבישי יד ,ךיז טייטשרַאפ ,ןעוועג זיא ןגרָאז עטסקיטכיוו ענייז ןופ ענייא

 גנולקיװטנַא עלַאמרָאנ ריא רַאפ טגרָאזעג טָאה רע .טייצ עטסעב ןייז טעמדיוועג טָאה רע

 רע טגעלפ ,הבישי רעד ןופ םש ןטוג םעד ןטלַאהוצנָא ידכב .ץנעטסיזקע ריא רַאפ ןוא

 ןכוזאב רע טגעלפ טפָא רעייז .טלַאהעג רעייז רַאפ ןגרָאז ןוא םידמלמ עטסעב יד ןדַאלנייא

 ןוא הרות ,שדוק-ידומיל ץוח זַא טגרָאזעג ןוא הבישי יד ץ"כ קילאפ 'ר טימ ןעמַאזוצ

 ,םידומיל ערעדנַא ןוא ןובשח ,תירבע ןענרעל רעדניק יד טימ ךיוא ןעמ לָאז ,ארמג

 ,ןבעל ןיא קיצונ ןעוועג ןענעז עכלעוו

 ריצַאּפש םעד ןגעוו רוביח ןטוג ַא ןביירשנָא טגעלפ םידימלת יד ןופ רענייא ןעוו

 טייז רענעי ףיוא רמועב ג"ל ןיא םידמלמ ערעייז טימ ןעמַאזוצ טכַאמעג ןבָאה ייז סָאװ

 ייברעד ןוא ,רֹוטַאנ רעד ןופ טייקנייש יד ןבירשַאב טנַאלַאט סיורג טימ ןוא ,ריטס ןופ

 טָאטשנַא) לּפלּפ והילא 'ר ןעוועג זיא רעטײלגַאב יד ןופ רענייא זַא ןכָארטשעגרעטנוא
 רוביח םענייש םעד רַאפ גנונעקרענָא סלַא ,ןרָאװעג ןלעפעג רעייז םיא סָאד זיא ,(רעפעפ

 קילַאפ 'ר טימ ןעמַאװצ טרָא ןפיוא דלַאב רע טגעלפ ,ליטס ןוא ,קנַאדעג םעד רַאפ ןוא

 !אלפו אלפה ,"טוג רעייז , :ןויצ ןטסכעה םעד ןבעג ץ"כ

 ַארַאפ סָאװ טימ ."רערעק-ןעמיוק, ןטימ עלעדניירב ןופ הנותח יד ךיז טקנעדעג'ס

 א ןיא הנותח יד תירבע ןקיטכערּפ ַא ןיא טרעדלישעג ןוא ןבירשַאב טָאה רע טנַאלַאט

 רענרעל רעבירַא טייצנשיווצ זיא סָאװ ,הבישי רעד ןופ רעליש םענעזעוועג ַא וצ ווירב

 ,םעה-יטושּפ יד ייב הנותח א יװ טָאטש ןיא "שינעעשעג, ַאזַא ךיוא .עשרַאװ ןיא

 ,סערעטניא ןָא ךרודַא טשינ םיא רַאפ זיא ,"רערעקיןעמיוק , ןטימ עלעדניירב

 ןטסיירט רע טגעלפ ,ָאטעג ןיא ןהעש עשיטירק יד ןיא זַא ,טלייצרעד ןעזָאר הרופצ

 זַא טליפעג ןיוש טָאה רעדעי ןעוו ,עגר רעטצעל רעד וצ זיב ,ןרעטנומ ייז ןיא ןדיי יד

 :ןגָאז רע טגעלפ ,ךיז טרעטנענרעד ףוס רעד

 ."לארשי יררוצ יד ןרעוו טלָאצַאב טעווס ןוא המקנ ןופ גָאט רעד ןעמוק טעוו'ס,

 טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגמוא זיא רע .גָאט ַאזַא וצ ןעועג הכוז טשינ רעבָא טָאה רע

 .טָאטש רעד ןופ ןדיי עלַא
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 לטעטש ןןופ ןפיט

 הניטנגרא ,רעפעפ םייח

 ,(ןייטשניבור) םשילעב לשרעה

 .ימרַא רעשילױּפ רעד ןיא רעֿפעֿפ םייח
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 םש לעב לשרעה
 ןייק טכַארבעגסױרַא טשינ רע טָאה ןבעל ץנַאג ןייז ןיא לייוו ,ןפורעג ױזַא םיא טָאה'מ
 .םענייא ןדעי רַאפ תוכרב רָאנ ןעוועג ןּפיל ענייז ףױא ןענעז רדסכ .טרָאװ טכעלש

 ןירַא בוטש ןיא ןעמוק רע טגעלפ ,דניק ַא ןצעמע ייב ןרָאװעג ןריובעג זיא סע ןעוו
 ןלָאז םיכאלמ ליפ ױזַא ,ךַאד ןפיוא ָאד ןענעז'ס ןעלדניש לפיוו , :טגָאזעג ןוא ןשטניוו
 ?ךַאװ ריד ייב זייז

 ,טלייצרעד'מ .דיסח רעקסירט ַא ןוא לוש רעקסירט רעד ןיא שמש רעד ןעוועג זיא רע
 יד ,טעמכ ,טנָאקרעד טשינ ןוא ןעזעג טכעלש ןיוש טָאה רע ןעוו ,רעטלע רעד ףיוא זַא
 טנַאה ןייז ןקירד ,םענייא ןדעי ןעמעננָא ןוא ןּפַאט טנעה יד טימ רע טגעלפ ,ןשטנעמ
 | ,עטסעב סָאד םיא ןשטניוו ןוא

 ןייא ןיא ןטלַאהעג םיא ןוא ּפולס ןשירטקעלע םעד טּפַאטעגנָא רע טָאה לָאמנייא
 ..ןשטנעב

 םיובלעקעד ףסוי

 רענייש ַא רעייז ,םיובלעקעד ףסוי ןעוועג זיא עינװָארטקעלע רעד ןופ תיבה-לעב רעד

 .גרוברעטעּפ ןיא לייטנטסרעמ ןייז רע טגעלפ ןבעל ץנַאג ןייז .טַארקָאטסירַא ןַא ןיא ןַאמ

 רַאצ ןיא ברוקמ ַא ןייז וצ ןעגנאגרעד רע זיא ןעזסיוא לדייא ןוא טייקנייש ןייז בילוצ

 רעייז ןיא ןוא טרישזעטָארּפ קרַאטש םיא ןבָאה ןעמַאד יד זַא טגָאז'מ .ףיוה סיַאלָאקינ

 .שטשישזָאר ןיא עינוװָארטקעלע רעד ףיוא עיסעצנָאק יד ןעמוקַאב רע טָאה תוכז

 טפָא רעייז ;ןסַאג יד ןיא שטשישזָאר רַאפ טכיל ןבעגעג טָאה עינוװָארטקעלע יד

 םיצל יד .ןשָאלרַאפ ךיז רעדָא טקנַאצעג טָאה טכיל סָאד ןוא ןריסַאּפ סעּפע טגעלפ

 .."ןיירַא זָאנ ןיא ןעמיובלעקעד וצ גילפ ַא ןיירַא רעדיוו ןיוש, :ןעלציוו ךיז ןגעלפ

 .ןּפמָאל-טפַאנ לייטנטסרעמ ,ןרָאי עטצעל יד זיב ,טנערבעג ךָאנ ןבָאה רעזייה יד ןיא

 ,ןבעל ןשידיי ןיא וויטקַא ןעוועג טשינ ןענעז אשימ ןוא ,ַאשַאי ,אשירג ןיז סמיובלעקעד

 טינ ןבָאה ןדיי יד סָאװ ,שיסור ןדער טַאהעג ביל ,רעשעלרעייפ ןעוועג ןענעז יז
 .."רעייג-קידייל סמיובלעקעד , :ןפור ייז טגעלפ ןעמ .טעדלודעג

 ,לטעטש ןיא תובישח ערעדנוזַאב ַא טַאהעג טָאה םיובלעקעד ןעמָאנ רעד
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 1 תינויצה העונתה

 30 -התונשב'צשייזורב תינויצההעונתה

 .1974 סראמב ?7-ב םייקתהש .,דניקסיז היסצו קחצי לש םתיבב םיער-חיש
 בילטוג לחר ,הרדיו היסאירמ ,דניקסיז היסצו קחצי :חיחה ופתתשה
 ילאימחר רנבא ,(ריצק) ןצק קילאוי ,רלג הינאפו השמ ,(רטשייפ)
 ;ילאימחר רנבא :החנמה (דמלמ המלש) רלימ לוס הדנקמ חרואהו

 .ץיבורפלא קחצי :טילקה

 ילאימחר רנבא

 תינויצה תוליעפב התובלתשהו "ץולחה, תעונת לע תונורכז תולעהל ונתחיש תרטמ

 ,הרייעב

 םיצעייבטוח - םידוהי םיויעצ

 .םירושמו םינזרג םהידיבשכ ,םידוהי םיריעצ הרייעב ועיפוה דחא ריהב םויבש ,רכוז ינא

 אלא ,םירוחב םתס אל הלא ויה .הרייעה יתבב םיצע-יבטוח םילעופכ םמצע ועיצה םה

 יתיארש ,יל המדנ .קויסיל הקשאי ֹומֹכ ,הרייעב תודימא תוחפשמ לש םינב ,םיבוט-ינב

 "ץולחה, לש הנושארה ותעפוה התיה וז ,לזילגו רסקוב הל'רהא םג םהיניב

 החמי-לב םשור השע ,ידוהיה בוחרב םינושארה םיצולחה לש הז ליגרייתלב הזחמ

 םירוחב. : ןומא-יאבו לוטיבב םהילע וטיבהש ויה :יכרע'וד היה םשורה .הרייעה יבשות לע

 בוזעל םיצור םידוהיש ,בוט ןמיס הוב וארש ויהו "..םיצע-יבטוח םידוהי ,םינושמ

 וניכה הלאה םיריעצה ,ןכאו .הירופו השק הדובעל רובעלו תולגה לש תולקה תוטנרפה תא

 .רתוי םיאירב תודוסי לע םישדח םייח םש תונבלנ לארשייץראל תולעל תוניצרב םמצע

 ןיעב םהל המלישו ךובכב םהילא הסחייתה אמא .ונתיבל םג ואב םהש רכוז ינא

 .ברקתמה ףרוחה תארקל הקסהל םיצע תביטח תרומת יטולזה תֹא הפי

 תרוצ תא הרקיעמ תונשל ֹוצר םה .ידוהיה רעונה לצא לחש יונישל זמר הז היה

 הנבהבו הדהאב סחייתה רוביצה בור .תולגה לש המוגעה תואיצמה ןמ ץלחיהלו םייחה

 וז השדח העונתל
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 המחנ : 1924 ףרוחב םידידיו יתוברת,, ירומ

 ,רטטקפס הסֿפ ,(להנמ) אויֿפש ,ןַאמשוט

 ןושמש ,קינרוקש .9 ,קנַאב ,טֿפארק קחצי

 .(להנמה לׁש ויחא) אריֿפש

 רוטקפס חספו המחנ

 -תיבב םירומכ ודבע רוטקפס חספו המחנ

 תובר ומרתו םינש ךשמב 'תוברת, רפסה

 לש תותוכה תלוגל היהש דע ,ותוחתפתהל

 .ריעב תינויצה תוליעפה

 וחרב הינמרג היסור תמחלמ צורפ םע

 ףוסב ואב ,צק ןיא תואלת רחאל .היסורל

 לש תוחילש םיאלממ סהו ב"הראל המחלמה

 אראב םרוקיבב .רומיטלבב םירבע םירומ

 -קוה תביסמ םהידידי-םהידימלת םהל וכרע

 .צשי'ור יאצוי ןוגרא תיבב הר
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 םילועה ןמ תדרפנ הרייעה

 דחא לכ לע ורבעש םיישקה לע ועדי לוכה .הרייעב לודג ערואמ היה ץראל הילעהיםוי
 םירוהה בור .דואמ םירמ םיבר םירקמב ויה םירוהה םע ךכל ומדקש םיחוכיווה .םילועהמ

 ,הלאה םירוחבה לע ורבע םישק םינמז ;תבה לש התיילעל רקיעבו ,ןבה תיילעל ודגנתה
 לא הרייעה לכ הכלה הפוצמה םויה עיגהשכו ,לחוימה טקיפיטרסה תא גישהל וכזש דע
 .םילועה ןמ דרפיהל תוביתנה-תיב

 היסאירמו רנייו היסצ ,דניקסיז קחצי לארשייץראל ולעשכ תשגרנ התיה הרייעה לכ
 .רוביצה לע םיביבח ויחו הרייעב תינויצה העונתב םיליעפה ןמ ויה הלא השולש .הרדיו

 .התביבסבו הרייעב םיבר םיריעצל תפומ השמיש םתיילע לש תישיאה המגודה

 ייאולחה , ןודעומ
 "הרוה ,ה ידוקיר .בהלנו ססות רעונ ינב םיאלמ ויה "ריעצה ץולחה,ו "ץולחה,, ינודעומ
 םהב וררועו הרייעה ידוהי תובילל קומע ורדח ,ריוואה ללח תא ואלימ לארשי-ץרא ירישו
 .ינויצה ןויערל הדהא

 םירבשמה לע רבגתהל יצולחה רעונה-ינב וחילצה ססותו יח יצולח יווה תריציב

 ידי לע הילעה תלבגהו ץראב ררשש ילכלכה רבשמה תובקעב תינויצה העונתה תא ודקפש

 ,תיטירבה היצארטסינימדאה

 םיטסינויזיבוה םע הוכיווה

 ןיבו הזמ תינויצה העונתהו "ץולחה, ןיב ףירחה קבאמהו ינויצה הנחמב לחש גוליפה

 רעונה ןיב ותוליעפ תא ריבגהל "ץולחה, תא ֹופחד -- ךדיאמ תיטסינויזיברה העונתה

 .תירבעה תוברתלו ותבצחמ רוכל תונמאנ ךותמ תישיא המשגהלו הרשכהל וכנחלו

 רעונ ינב רשאכ ,ןמזה ךשמב ףירחה אוה .רמו השק היה תונחמה ינש ןיב קבאמה
 ר"תיבל ימ ופרטצהו תיטסינויזיברה העונתה לש םייאבצה םינוניגה ירחא וכשמנ םיבר

 | ,"לייחה-תירב,ל ימו

 ,יקסראבאוג לדנמ תיב -- ןימימ .ייתובות,, ס"יבל הסינכב ינלוֿפ גח םויב םיגגוח להק

 יקציײֿפק קנב -- לאמשמ
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 ,טפארק קחצי

, 

 ידימלת לויט

 'בג

 ס'היבב טבשב ו"ט

 "תוברת ,,

 םירומח
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 יקסבונדו'צ

 יןיטשרוב

 .קנב רמ
, 

 "תובות/,/ ס'יב

 הינומ

 .רואינׂש לאושי ריכומהו קויניז לאושי

 ,ןאמלרפ הנח ,קויניז לאושי

 תרומה םע

 "ומח .(1924) י"תוברת ,,

 חתמחנ ,(לחנמ) אריפש

 תנשב ('ז) תמייסמה התיכה

 ,רוטקֿפס חספ

 רודגיבאו
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 .יטשרוב חינומ לש םידליה ןג

 .ןאמצלֿפ הינור תננגה לש םידליה ןג

 "תוֿברת , סיייב

 ,קויניז

 ,(להנמ)

6 

 יטשרוב הינומ

 ,ןַאמלרֿפ הנח

 םירומה סע התיכ

 טרווטוג ןמרה ה
 ,ןיטשרוב רודגיבא

 לארשי
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 : ךנחמה .(1920) 'ו הקלחהמ '"תובות,, ס'ייב

 .ןיטשרוב רודגיבא

 א יא
 ר עט

1 
 5 א

 "חמה םע תמייסמה התיכה ."תוברת,, ס'יב

 .יקסבונדו'צ 'בג תכנ

 יב יי אי

2 

 ר

 א

 הנומתב .םירומה םע התיכ .'תוברת ,, ס'יב : 22 : | :

 יי טעיפ .טייח לרימו רלג ןלמ -- אלא 6 5
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 ."תוברת, סי'ייב

 "תוברת , סייב

 ס'יב לש הינשה הקלחמה

8. 

 התת'כו ןאמלרֿפ הנח הרומה

1929"3. 

 .1925 תנשב

 "תוברת ,

2
 

ב
א
 

2
 

 א

6 

 טא

 א

0

 

4
ר 

 

2 

7
 

 א

0
 

02 

 א 2

2
 

 א

ט
ש
י
י
ט
 
ט
י
 

ר

 



 תורדתסהה אישנ ןיבו ,יקסניטובאיז באז םיטסינייזיברה גיהנמ ןיב להנתהש סומלופה

 "טנעמָאמ , ןותיעב ועיפוהש יקסניטובא'ז לש םיטובה וירמאמו ,ןאמצייו םייח ר"ד תינויצה

 יזכרמ אשונל וכפהו ידוהיה רוביצה תא וקיסעה "טנייה , ןותיעה לש הבוגתה-ירמאמו

 אכל -- הזו ןאכל ךשומ הזשכ ,תבשהיםוי תוחישב

 -ןרקב ,"תוברת, רפסיתיבב םיליעפ ויה 'ץשי'זורב "ריעצה-ץולחה ,,ו "ץולחה , ירבח

 הרדשה'טוח 'ויהו תירבעה היירפסה לוהינב םג םיליעפ ויה םה .דוסיה-ןרקבו תמייקה

 ,"םייס,ל תוריחבה תלומעתב הבר תונריעב ופתתשה םה .הרייעב תינויצה העונתה לש

 תישיא םישגהל ידכ ,ץראל היילעל וננוכתה םה ךכ ידכ ךות .הליהקה דעוולו היריעל

 .ינויצה ןויערה תא

 דניקסיו קחצי

 ינפל הרקש הממ םיבר םיטרפ רוכזל השקו ץראב אצמנ ינא הנש םיעבראמ הלעמל הז

 ןאכ תולעהל הצור ינא הלאו ,ינורכזב ותרחנ םיבר םירבד לבא .בר הכ ןמז

 יאולחה , לש ותישאר

 ץוביק םייק היה העונתל יתופרטצה ינפל דוע ,"ץולחה ,ב ןושארה רבחה יתייה אל ינא

 תכייש התיה וילאש ,בוט ןיערג הז היה .ןאצאק ישעה לש ותושארב "ץולחה, לש הרשכה
 .תיאלקח הדובעל ןנוכתהל ידכ הביבסה ירפכב הדובעל ואצי םה .קשורוב רתסא םג

 החונ זא התיה אל הריוואהש ,הארנ ..הלסחתה ףוסבלו ,רפסמ תועובש הדבע הצובקה
 .תדבוע תיצולח העונת לש התוחתפתהל

 "תובות,, רֿפסהי-תיב יוומ

 לש "תוברת,, רפסה-תיב ירומ תמישר ירה

 :ןורכזה יפל ומשרוהש ,ונריע

 בובל רמ

 ןמלרפ הנח 'בגה

 (לארשיב רטפנ ,הירא-ןב) קויניז לארשי רמ

 רטכיד ןושרג רמ

 (לארשיב רטפנ) רטכיד קחצי רמ

 (לארשיב רטפנ) ןיטשרוב רודגיבא רמ

 (להנמ) טרווטוג רמ

 (להנמ) אריפש רמ

 קנאב רמ

 ציבוניבר רמ

 טפארק קחצי רמ

 (תננג) ןמצלפ הינור 'בגה

 ב"יהרא -- רוטקפס-ןמשוט המחנ 'בגה

 ב"הרא -- רוטקפס חספ רמ

 לארשי -- ןמצלזקויניז הנשוש 'בגה

 לארשי -- (תננג) ןיטשרוב הינומ 'בגה

 לארשי -- יקסמוח בוד רמ

 לארשי -- קינרוקש .9 רמ

 רעונה תעונתל ךוסי הוויהש ?ומושה ,

 .1922 תנשב ,,צשי'זורב תינויצה

159 



160 

ב
 

=
 

2
 

=
 

=
 

י
ס
 

6
 

8 

!
 

8 

 פ

8 

ב
פ
 

5
 

1
 

=
 

8 

= 

2
 

2
 

4 

8 

2
 

8 

5
 

= 

5

 

=
 

8 

 ס

= 

2
 

9
2
 

0
 

ת
 

6 

 ַּפ

ת
ע
 

8
 

ת
 

2
 

8 

9
 

= 

} 

4
 

2
 

ה
 

4 

2
 

8
 

2 

+
 

פ
 

ת
 

* 

*' 

0 

2
 

- 

2
 

 ת

= 

ת
 

=
 

 יי

8 

= 

=
+
 

 ס

2
 

= 

, 

2 

נ
ָ
 

= 

2 

2
 

8 

- 

2 

3
 

= 

= 

= 

=
 

* 

=
 

=
 

=
 

7 

2
 

ת
 

=
 

 
/

 

 ּה

 ה

 ם

ם
 

 ר

: 

 ה

8 

= 

4 

 יי

8
 

2 

= 

פ
ַ
 

8 

2 

ת
 
=
 

= 

= 

= 

2 

+ 

=
 

/
 

* 

כ
ב
 

4
8
 

=
 

8
 

 ר

9
 

= 

9 

4 

  ת

8
 

2 

2 

2 

=
 

ה
 

 ת

* 

 ת

2 

5
 

7 

= 

 ֹם

{
 

 פ

 =הה

 יד

+= 

*
ה
 

=
+
 

-
.
 

 ה

ס
 

=
 

=
 

6
 

6
 

= 

ם
 

ע

ר

 

י

ד

ע

 

 טא א

 א א א א

 יא טא

6
 

 ר

6 

2 : 

 א

א ר א
 
ק
ר
 

 2 א

 א

 ר
 א

 א

6 

: 

2 

2 

א

 



 תיובעה הייוֿפסה

 דוסייב אלא ,"ץולחה, תמקהב אל 'ץשי'זורב תינויצה העונתה לש התישאר תא האור ינא

 .תירבעה היירפסה

 .שידיי התיה הארוהה תפשש ,"עלושסקלָאפ, ,יממע רפסיתיב םייק היה 'ץשי'זורב

 דחאב .שידייב םלוכ ויה םירפסה .הב ושמתשה הרייעה יבשות לכש היירפס םש התיה

 -סקלָאפ,ה ילהנמ .םיירבע םירפס םג היירפסל שוכרל םיארוקה דצמ השירד המק םימיה

 היירפס דסייל םישנא ץמוק טילחה זא .ףקות לכב ךכל ודגנתה ,םיאדנוב ייהש ,"עלוש

 מאל-טאל ךא ,השדחה היירפסב וקסעש םישנאה ויה םיטעמ .הרייעה יבשות ןעמל תירבע

 היירפסה .תאזכ הרייע ליבשב לודג רפסמ אוהש ,םירפס 200"מ הלעמל זכרל !חילצה

 לש ןושארה חולשמה עיגהשכ ,ונלש הלודגה ההמשה תא רכוז ינא .1925 תנשב הדסונ

 ,יכונאו ןאמצלפ ,רשיילפ םיחאה :ויה םינושארה םינרפסה .השראוומ םיירבעה םירפסה

 ,ריעצ ליגב רטפנ אוה ךא ,היירפסב ודיקפתל דואמ רוסמ היה ל"ז רשיילפ ךורב

 ןדמל לש "הדסמ, תא ונארק .תירבע תורפסב םירועשו האירק-יפשנ םג ונגריא

 דדנ ופאמ לש "ןייצ תבהא  רפסה .תירוטסיהו תיתורפס הניחבמ ותוא חתנל ונדמלו

 ונישע ךכ .ןיסנג לש וירפסו "תולילו םימי, יקצירטסיב לש ורפס תא םג ונארק .דיל דימ

 .הירצויו תירבעה תורפסה םע תורכיה

 ייתובות ,, רֿפסה-תיב

 ונורסחב ונשגרה היירפסה דוסיי רחא קר ."תוברת ,, רפס-תיבל המדק תירבעה היירפסה

 דבלב תודחא תותיכ ונחתפ ןושאר דעצכ .תירבע ירבוד לש רוד ךנחיש רפס-תיב לש

 -תפשש רפסי-תיבל םהידלי חולשל הליחתב וששוב םירוהה ךא ,םוקמל ץוחמ םיצרמ ונמזהו

 .תירבע איה ולש הארוהה

 ריעצה יחא תא חלשתש ,אמא לע עיפשהל ידכ ,תיבב יתלהינש המחלמה תא רכוז ינא

 לע רתוול יתיצר אל ינא .תובירמ וצרפ ,ףקותב ךכל הדגנתה אמא ."תוברת, רפס-תיבל

 םיתבב היה המוד בצמ ."תוברת,ל רבע יחאו ימא תא ענכשל יתחלצה ףוסבל .יתשירד

 .וידימלת וברו "תוברת, רפסהיתיב חתפתה ונקבאמל תודוהו םירחא םיבר

 ,קויניז הכלמ ,הרדיו היסאיומ ,זניקסיז קחצי לש םתיילע דובכל "אולחה,ב הדירֿפ תֿפסא

 יןייבשיפ השמו שאלפ השמ ,וטשיײיֿפ לחר ,רברג הקבר ,ןזח הנשוש

 דחאו ''תוברת,, עבוכב םיינש : םירענ השולש

 ,ר"תיב עבוכב (ןימימ)

 סינושארוה םילועה

 -מ ''ריעצה-אולחה,,מ םילועה ינושאר

 -ניב ןרהא ,קויניז ילתפנ ויה 'צשיי'זור

 ךלמ ,ןייבשיפ השמ ,ןזח הנשוש ,רד

 ויה םינורחאה ינש .דמלמ םינובו רלג

 יתאצי ינא .בוכורגב הרשכה צוביקב

 הנשוש םע דחי ,1930 תנשב הרשכהל

 ןזח היח אראל התלע ךכ-רחא .ןזח

 .הילצרהב התע היח איה .(צרווש)

 בילטוג לחו

 הצובק צראל התלע 1925 תנשב

 דעווה ידי לע הרשואש רחאל ,הלודג

 םהרבא דמע ושארבש ,קצולב ינויצה

 ףידעהל המגמ התיה זא .ןאמסקאו

 אל וליפא ,עוצקמ ילעב אראל הילעל

 'אשיסורל ורזח ןמטז רובעכ .סינויצ

 .רלג רשאו רפפ סייח ,ןטסאק םהרבא

 רזאלג האלו לאיחי סהיניב ,סירחא

 .צראב וראשנ ,(שיבג)

 רלג השמ
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 םינושאוה םילועה
 סםישנא המכ 'צשי'זרל ןרזחש ירחא

 וסחיתה אל צראל ןכ ינפל ולעש

 .צשי'רמ היילעל םידמעומל ןומאב

 תולעל רושיא יתשקיבו יתינפשכ

 ,קומינב יתוא רשאל וצר אל ,הצרא

 ןכתייו הקירמאב תאצמנ יתחפשמש

 תירבה-תוצראל עוסנל ןווכתמ ינאש

 ודימעה ךכירחא .לארשי-ארא ךרד

 ףסכ םוכס ףוסאל :ןחבמב יתוא

 .דוסיה-ןרק ליבשב

 היהש ,ןאמסקאו ל'מהרבא תרזעב

 ומיכסה  ,ינויצה דעווב העפשה-לעב

 רפ9פ םייח .טאקיפיטרס יל תתל

 .ך"נתבו תירבעב ותוא ונחבש ,יל רפיס

 לביק -- ןחבמב הֿפי דמעש ירחא

 .לחוימה טאקיפיטרסה תא

 דניקסיז קחצי
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 .רפסהיתיב תא חותפל היהי רשפאש ידכ ,םידימלת לש קיפסמ רפסמ ונפסא בר יש'קב

 התיה םתסנכהש ,םירחא םייתורבח םיעוריאו הת-יפשנ ונגריא .ותקזחהב םיבר םיישק זיה

 ףךכל וקיפסה אל דומילה-רכש ףוריצב הלאה תוסנכהה לכ .רפסה-תיב תקזחהל תשדקומ

 .הריגס לש הנכסב ןמזה לכ היה 'ופסהיתיבו

 יתוברת ,ב רבשמ
 דעװה תובישיב ףתתשה אוה .רפפ םייח היה רפסה-תיב דעוװב ,םיריעצה ,ונלש גיצנה
 .םינוידל ונבשקהו תלדה יריחאמ לנדמע ונחנא וליאו

 רפסה:-תיב םויקב ךישמהל תורשפא םוש ןיאש ,רפסה'-תיב דעו טילחה םימיה דחאב

 ונראשנ .תאזה תילרוגה הטלחהה תא ונל רסמו ונילא אצי רפפ םייח .ותריגסמ סונמ ןיאו

 ונחנאש ,םיריעצ תצובק ,ונטלחה ףוסבל .תושעל המ ונעדי אלו םיקמב םיעוקתכ םידמוע
 ךיא .המ יהיו ותוא רוגסל ןתינ אלו רפסה-תיב ביצקתמ קלח תוסכל ונמצע לע םיחקול

 ונייהו הזח רבשמה לע רבגתהל ןע ןוצר ונל היה .ונבשח אל הז לע -- ףסכה תא גישנ

 ונתטלחה תא הל ונרסמו רפסה-תיב תלהנה םע םירבדב ונאב .ךכב חילצנש םיחוטב

 ונירבד תא דעה ירבח םיתבהיילעב ועמששכ .רפסה'תיב תא רוגסל תתל אל השוחנה

 :ובישה
 "בוש תוסנל םינכומ היהנ ,וקלח תא םורתי רעונה םא ,בוט,

 ומויק תכשמה ןעמל םיפסכ ףוסאל ליבשב הרשכ התיה הרטמ לכ .תומלוע ונכפה
 םילספס ונפסא ,תואצוהב ךוסחל ידכ ,רפסה-תיבב תונוש תודובעב ונרזע ,רפסחי-תיב לש

 -רכש תאו תונֹוש תודובעב רפסמ םימי דבע ונתאמ דחא לכ .החתלמה-רדח תא וונרדיסו

 רפסתיתיב תפוקש ןמז לכב תולרגהו תויפשנ ונגריא .רפסה-תיב ןעמל ונמרת הדובעה

 ,םירומל םלשל ףסכ היה אלו הנקורתה

 בייל לאומש םיווהה םיארנ הנומתב .(1923) ץראל ותיילע ינפל ,"אולחה , יליעפמ ,שאלפ השמ

 רחשהיתליא ובה היה השמ .ןבואר :האה ;רתסאו הטאלז ,האל ,הלייב : תויחאה } הלוגרמו

 .הינתנב רג תעכ .תובר םינש



 ייאולחה ,

 םידלי ונפסא ."ץולחה, תרגסמב 15--14 ליגב רעוניינב ןגראל ונלחתה איהה הפוקתב

 ץיבורבמוד וא ובוסילק ץוביקמ גיצנ זנילא אב םעפ .ויתורטמו "ץולחה,, לע םהל ונרפיסו

 םלוסיח ינפל םידמועש ,ונל רסמ אוה .םהה םיצוביקב ררושה םוגעה בצמה לע ונל רסמו

 האצותכ .םיצולחה תדובעב הביבסה ייוג לש תורחתהה ללגב םירחא הרשכהייצוביק לש

 הדובע תומוקמ שפחל ליחתה "ץולחה, זכרמו הרשכהה יצוביקב הלטבאה הלדג ךכמ

 ץוביק הב םיקהל טלחוהו ונתרייע הרחבנ הלאה תומוקמה דחאכ .םיצוביקה ירבחל םישדח

 ןיערג ווהיש ,םידחא םירבח בורקב ואובי ,גיצנה ונל רסמש יפכ ."ץולחה, םעטמ הרשכה

 .שדחה הרשכהה ץוביקל

 הרשכהה צוביק
 ילא ואב .םירופיכה:םיי יאצומ הז היה יכ ,םלועל חכשא אל הלאה םירבחה לש םאוב תא

 םה .חבטמ ילכו תוליבח לש ןעטמ םע ,הבוסולקמ הצובק העיגה תבכרה תנחתלש ֹורפיסֹו

 םוקמ םהל איצמיו אובי םוקמב "ץולחה, ישארמ והשימש םיכחמו תבכרה תנחתב םיבשוי
 ,םיאתמ הניל

 לכ םדוק .םיפייעו םיבער םיריעצ לש הצובק םש יתאצמו תבכרה תנחתל יתאב

 לש םנובער יל קיצה לכהמ רתוי ךא .בובילא'זב דחא יג לצא ינמז םוקמ םהל יתרדיס

 יִל הרפיס תובר םינש רובעכ .תוטלובה םהיניעו םישוחכה םהינפב רכינ היהש ,םיריעצה

 םואתפ .אוהה ברעב םנובער היה לודג המ ,איהה הצובקב התיהש ,אריעז הל'הרש ץראב

 ,הלאה םיריעצב השדח המשנ חיפה םיסירגה קש .םיסירג קש בחוס דניקסיז תא יתיאר

 םתינכת לע םתא חחושל ונלוכו םשפנ תא בישה ונממ וניכחה תורבחהש קרמהו

 .ונלש הרייעב

 ןאכ ךא .םיצע תביטח :תחא הדובע קר התיה 'ץשיזורב לבא ,דובעל וצר םה

 אלש ,םיר"תיב לש הרחתמ הרשכה תצובק ריעל העיגה ןמז ותואב :רחֹא ישוק עיפוה

 ,הדובעל םיקוקז ויה אֹל םה .הרייעב ססבתהל "ץולחה, לש הרשכה ץוביקל תתל הצר

 לביײֿפ ,הקורוס הכרב :הנוילעה הרושב .לאושיל תמייקה ןוקה ןעמל טוס:םויב ינויצ רעונ

 רודגיבא ,ןאמצלפ לדנימ ,לדנק תידוהי :הינשה הוושב } (--) ,וומומ הדוהי ,(--) ,קינרוקש

 ,סרימורק הבויל :הֿפצרה לע םיבשוי ;ןאמצלפ הינור ,רטייל הרש ,('תוברת,,ב הרומ) ןיטשרוב

 רעונהו תינויצה הלועֿפכ בושח דוסי השמיש ק"הקה ןעמל הלועפה .הרדיו לשמישו זוי הטיא

 ןאמומיצ םייח ודמע '"אולחה , לש ומויקל ןורחאה ןמזב םיליעֿפה שאוב .תוויסמב תאז השע

 .ןאמצלפ םהרבאו

 םינושארה סםילועה
 םילועה לש םתיילע תא תרכוז ינא

 ללגב רוח סםהמ דחא .םינושארה

 -קמ .אראב זא ררשש השקה רבשמה

 נפש הלא לע דואמ דיבכה הֶז הר

 תולעל סםיצור םהש השקבב םהירוהל

 .אראל

 -והל יתינפו תולעל ינמִז עיגהשכ

 תתל ןפוא םושב ימא התצר אל ,םיר

 -מאה תחא .יתיילעל התמכסה תא

 ,הרייעל הרזחו צראב התיהש ,תוה

 יל ןתת אל ימאש ידכ לכה התשע

 :הל הרמא איה .עוסנל

 יתייה ינא .עוסנל הל ינתת לא;

 ןטרָאד,ש םושמ ,םשמ יתרזחו םש

 ,םושמ) 'ןעגנַאלש ליפ ןַארַאֿפ ןענעז

 .(..םיבר םישחנ םש שיש

 :הפיסוה איהו

 סינבה סע הדשל יתאצי םעפ;,

 םואתפ ,ןבא לע יתבשייתהו הדובעל

 ..לודג שחנ אצי

 ;הרפיס דוע

 ,םיוג עלא ךַאד ןענעטז טרָאד;

 םש) 'י'...רשכ טשינרָאג ייֵז ייב זיא'ס

 (..תורשכב םירהסנ אל ; םייוג םלוכ

 : םישנה התוא ולאששכו

 וטסָאה רבק ס'לחר רעטומ יד ןוא;

 רבק תא תיאר םאה ,רמולכ) ? ןעזעג

 ;התנע איה (לחר

 ךַאד גיא'ס ,ןעזעג טסייה סָאװ,,

 שוריפ המ ,רמולכ) ..געו סייב

 .(..ךרדה םא לע הֶז ירה ,יתיאר

 אלש ,אמא ליבשב קיפסמ היה הז

 ..ליעוה אל הִז ךא .יתיילעל םיכסת

 אוה (עבצה) רלאמ םייח רזחשכ

 ינויצה ןויערל ףירח דגנתמ השענ

 .לארשי-ארא דגנ הלומעת להינו

 התיה הצרא ולעש תונושארה ןמ

 אוביקב התע) קשורוב רתסא םג

 יחו צראל הלע היבא םג .(רנרב-תעבג

 .ותומ םוי דע צוביקב

 הרדיו היסאיומ
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 ייאולחה , תורדתסה

 ירוה-ולג ושא -- הנוילעה הרושב .,0
 -ב "ריעצה צולחה ,!ו

 ,(לארׂשי) בילטוגרטשײיפ להו ,(לאושי)

 רלימיזמלמ םניב ,(לאושי) ןצק קילאוי

 רדיינש לרב ,(ליזרב) קינרוקש השמ ,(הדנק)

 ןייבשיפ השמ ,(לאושי) רלג ךלמ ,(לארׂשי)

 ,רטכיד הרומה ,(לאושי) רלג השמ ,(לארושי)

 לרב ,רבליז-זה הנשוש ,(לארׂשי) רנייו היסצ

 -קוינ'צווט ןויצ'תב ,(קרוירוינ) ןייטשרלג

 ,(לאושי) ץראווש-ןזח היח ,(לארׂשי) ינשוש

 .רדייפשיפ הקיווֿפ ,(לארׂשי) דניקסיז קחצי
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 םירֵמ םיחוכיו ןצרפ הרייעב םינושה םיגוחה ןיב .יטילופ ןינע הז היה םליבשב ךא

 וצרפ םעפ אל ."ץולחה,ו ר"תיב ירבח ןיב םיידי תורגיתל הרהמ דע ועיגהש ,םירעוסו

 תוינויצו תויטסילאיצוס תוגלפמל םיכייש ויהש ,דחא תיבב םיחא ןיב םיפירח םיחוכיו

 ,תונוש

 הנלז רֿפכב ונימסה

 ףסכ םוכס תרומת ."ריעצה ץולחה ,, ירבח לש ץיקיתבשומ ךורעל טילחה "ץולחה,, זכרמ

 ךיל הנלז רפכב םייקתהש רנימסלו ץיקה-תבשומל לבקתהל היה רשפא "ץולחה, תפיקל

 הפוקב היהש ףסכה יפל ונלכאו שקה תמירע לע ונשי ,ןרוגב ונרדתסה םוקמב .לבוק

 רקיעו ,לוכאל םחל קיפסמ ונל היה אל .הקיר טעמכ ללכ ךרדב התיהש ,ונלש תפתושמה

 ונעגהו דואמ ונשלחנ ןמז המכ רובעכ ,ןיסירג תסיידמ תבכרומ התיה ונלש החוראה

 ונפתתשהו רנימסב ונבשי אלא ,תיסיפ הדובעב ונקסע אלש תורמל ,תוחוכ תסיפאל

 ,םינוידב

 םלועלש ,ונלש תיטנאמורה הפוקתה תאז התיה .םירשואמ ונייה בערה ףא לע ךא

 ,ןיקנבט יכ ,הלודג הייווחל זא יתיכזו ,ןיקנבט קחצי רוקיבל ונילא אב םעפ .התוא חכשא אל

 ונסחייתה ונלוכו תיצולחה העונתה לש םיגיהנמה ילודגל זא ובשחנ יקסב'צידרבו רשאדןב

 | .ליגרייתלב דובכב םהילא
 העונתה לע ,"ץולחה, לע תואצ'הל ונבשקהו חצ ריוואב הממיב תועש 16 ונאצמנ

 תירבעה הפשב ויה תואצרההו תוחישה .ץוביקה לעֹו ץראב הדובעה תעונת לע ,תינויצה

 ,יתאצמנ םתציחמבש ,הדובעה תצעונת יגיהנממ תולעפתה אלמו םימשר אלמ םשמ יתרזחו

 .הנחמב הררשש תינויוושח חורהו םייחה תרוצמו תואצרהה ןמ

 ינלוֿפה אבצב

 ,יניצר ינויצ ןעטמ לעב זא רבכ יתייה .ינלופה אבצב תרשל יתצלאנ הנלזב הנחמה ירחא

 הביבסבש םירפכה ידוהי ."הנקזחת,ו "הוקתה, ונרש םינומיאל חותפה הדשל ונאצישכ

 :ואלפתהו הצירב ונילא ואב

 "! הנקזחת,ו "הוקתה, םירש ינלופה אבצבש ,הז ךיא,

 זע ןוצר ונל היה .םיאג םידוהי תויהל ונלדתשה אבצב

 ,םינלופה ןמ תוחפ אל םיבוט םילייח תויהלו םינלופה

 יניצב ונתימדת תא תונשל



 וניניב ונפסא .הצרא םתיילעל תיפסכ חניחבמ םירבהל רוזעל ונכרטצה םימיה םתיאב

 ןובשח ונחתפ .העיסנה תואצוה דעב םלשל םתלוכיב היה אלש םירבחל ונחלטו םיפסכ

 .הרייעה לש ינויצה קנבה היהש ,יקצייפוק קנאבב

 םירבח םשילע חנומ היה ףסכה .קנבה להנמ לש ונימי די היה רלג השמ 'ונרבח

 םיי .וניצרש יתמ ףסכה תא איצוהל תוכמסה התיה ונלו ,םהיניב דחא יתייה ינאש ,םידחא

 איציהל חרכה שיו ,לגריתטישפ ףס לע דמוע קנאבהש עידוהו ,רלג השמ ונילא אב דחא

 הלחתהב .ףסכה תא ינממ ל:שרדו ,יקסבונדוצ רכ ,להנמל ונכלה .ונלש ףסכה תא דימ

 ףסכב .ףסכה תא ונל ריזחה ,הפיקתה ונתדמע תא הארשכ לבא ,ךכל תונוכנ הארה אל

 תידדה הרזע .םש ראשנ היה תאזה הרזעה אלוליא :ץראל תולעל םירבחה דחאל ונרזע הז

 רוזעל תובר ונלעפו תינוגראה ונתלועפ רקיעו דוסי התיה הילעה יכרצל וז תירבהו

 .היילעה תואצוה יוסיכב תלוכי-יטועמ ילעב םירבחל

 הדובעל םיאצוי ונא

 רבח סמ לע בוחה תא סינכנש דע ,רשקה תא ונתא קתנל דחא םוי טילחה "ץולחה ,, זכרמ

 ףסכ חיוורנש ידכ הדובעל תאצל ונטלחה .הטורפ ףא ונל התיה אל ,ול םיבייח ונאש

 תרסנמ) "קאטראט.ה היה גישהל ונליכיש הרייעב ךיחיה הדובעה םוקמ .בוחה קוליסל

 הדובע ימי המכ לבקל ונחלצח .הדונעל םש לבקתהל לדתשהל ונטלחהו .,(םיצעה

 םדצל וניתוהוכ תיראשב ונדבע .תוניצרב הזה ןינעה תא וחקל םירבחה .ונתאמ דחא לכל

 ונתוא קיסעהל ומיכסה אל הרסנמה ילעב לבא .תיסיפ הדובעל םיליגר ויהש ,םייוגה לש

 ונחנא .תאז השק הדובעב דימתהל ונתלוכיב ונימאה אל יכ ,דואמ הרצק הפוקתמ רתוי

 םילגוסמ םידוהיה ןיאש ,תלבוקמה העדה תא ךירפהל ידכ תיסיפה ונתלוכימ הלעמל ונדבע

 ,השק תיסיפ הדובעל

 ,השעמל ,ךכלו ,דואמ השק התיה ונתדובע .םלועל חכשא אל םש יתדבעש םימיה תא

 .תוחוכ-תסיפאל ונעגה הדובע םוי ירחא לבא ."ץולחה,ב םירבח ונתויה ןמז לכ ונפאש

 ךליה יתוא וארי אל הרייעה ישנאש ידכ ,ןיפיקעב ךרדה תא יתישע התיבה יתרזחשכ

 התא הפיא :םינכשה תולאש לע תונעל יתיצר אל .ךרפמ הדובע םוי ירחא טוחסו ךלכולמ

 ?טוחסו ףייע ךכ לכ הארנ התא המל ?דבוע

 ונתמשנכ םיתורח וראשנש .,ונליבשב םיפי םימי הלא ויה תכרפמה הדובעה תורמל ךא

 .נייה ימי לכל
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 .(19237) רקטיבורבוד םירֿפא הלעבו רפ9 הינ'ז

 יעיבוה .(1922) 'יבכמ,; טרווֿפסה תדוגא

 *ארג המלש -- םיבשויה תרוושב לאמשמ

 רטפנ) לגרודכה תצובק שאר ,ל"ז יקסראב

 (תירבה-תוצרא) ןזור ךורב :ונימימ .(לארשיב

 ןימימ ישילשזו ןרשכומ לגרודכ ןקחש ---

 רעושה ,ןאמקילג המלש :הנוילעה הרושב

 .הצובקה לש צרענה
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 דניקסיז קהצי סע '"ריעצה ךולחה , יכירדמ

 קילאוי : הנומתב .(1922) ץראל ותיילע ברע

 הוח ,דבל יכדרמ ,קויניצרוט ןויצ-תב ,ןצק

 .רטכיד הרומהו ןצק

 הקווהו קילאוי םע 'ריעצהיצולחה , תצובק

 .ןצק
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 השולשה תעבגב

 םיינש ונייה םש ,השולשהחיתעבג ץוביקל יתכלה .ץראל יתיילע ןמז עיגה ףוס-לכ-ףוס

 .תולעופח קשמל הכלה ,ונתא דחי התלעש ,ןזח הנשוש .יכונאו חרדיו םירמ :ץשייזורמ

 "ואוקב רבחכ יתרדתסה םשו הפיחל יתאב .ץוביקה תא ונבזע הרצק הפוקת ירחא

 ץוביקל יתעגעגתה .יחורל ויה אל ריעה ייח לבא ,דואמ בוט יתחוורה .יתורדתסה ביטארפ

 גוליפה תעב .םינש 22 תויחל יתכשמה םש ,השולשהיתעבגל יתרזח .ובש הרבחה ייחלו

 .השולשה-תעבג תמדא לע יתראשנ ינא ךא ,ץוביקה תא ,םכותב יכונאו ,םיבר םירבח ובזע

 התיה ץוביקב יתייחו "ץולחה ,ב יתלעפש הפוקתה .הברה יל ונתנ ץוביקהו "ץולחה;

 םישחכתמה ,םילעופה תעונת לש םיקירעו ץיביק יאצוי םירסח םניא .ייחב רתויב תניינעמה

 .תאזכ תושחכתה לכעל השק יל .הדובעה תעונתב ולביקש ךוניחלו ילעיפה םרבעל

 תורעסהו םירבשמה תורמל ,והובזע אלו ץוביקב םתיב תא ואצמש ,םירבחב אנקמ ינא
 .םהילע ורבעש

 דחואמ םייח תעבג ,(ןצק) ריצק לאוי
 תֹא יתבזע דחא םוי .וילא ךייתשהל דובכה יל היהו 'ץשייזורב בוט יצולח ןיערג היה

 םהה םימיב .העונת אללו סידומיל אלל לטב יתבבותסהו ,תובר םינש יתדמל הב ,הבישיה



 םג ןבומכו םיטסינומוק ,"דנוב , ירבח הב ויה :םירע םייתגלפמ םייחב 'ץשי'זור הנייטצה
 .לארשי-ץראל תולעל התיה םשפנ תאשמש ,םינויצ

 יאצולחה ,ל יתוֿפרטצה

 ."ץולחה, לש ףינס ןגראתהל םג ליחתה "תוברת, רפסיתיב ריעב לועפל ליחתהש ןמזב

 -שאר היהש ,דניקסיז תא ינא רכוז לבא ,םינושארה םירבחה ויה ימ קוידב רכוז ינניא

 ,ריעב םילביקמו םיעודי םירוחב -- רסקוב ןרהאו רשיילפ ךורב ,לזילג תאו ,הצובק

 "ץולחה,ל ףרטצהל סהירחא ונכשמנו תפומו אמגוד םה ושמיש ,םיריעצה ,ונליבשב

 ."תודחאתה ,מ סירבח תצובק ,ינויצה ןויערה תא םישגהלו

 .םיאירב םיידוהי םייח ןנוכל ותפיאשבו !יתוּבילה תוטשפב ונילע עיפשה "ץולהה,

 תא יתארק .םיטסינומיקה ןמ תצקמב יתעפשוה םימיה םתואב .ותמדא לע דבועה םעכ

 ,םהה םימיב ריעצו םימת רענ ,יתוא וענכיש םירבדה .7? ןאל, ןיקטופורק לש תרבוחה

 ץוביקל ,"ץולחה,ל :ףרטצא ןאל טילחהל יתלוכי אלו יתבבותסה םישדוח המכ ךשמנו

 םהיניב ,יטסינומוק רעונו "דנוב ,מ םיריעצ ובבותסה תובוחרב .תיטסינומוקה העונתל וא

 ,ילש תישפנה הקוצמל ןורתפ הלאה תונויערב יתאצמ אל םלוא .יטסילאידיאו בוט רעונ

 המעלו ומצעל דיתע שפחמה ,םישולשה תונש עצמא לש ןילופב ידוהי רענ לש

 15 ןב קר זא ינאו ,"ץולחה,ב ימוקמש ,הנקסמל יתעגה

 הרייעב תולועפה

 .דמלמ םינובו רלג ןמלזו ךלמ ,קרוט לשרה ,קינרוקש השמ "ץולחה,ל ופרטצה יתא דחי

 םייתרבחה םייחה .תינויצ הלועפלו הרותל םיאמצ ֹויחְׁש ,םיריעצ 7--6 לש הצובק ונייה

 ןאל עדי אלש ינקיר רעונ בוחרב יתיארש ירחא ,וניניעב ןח ואצמ ףינסב וחתפתהש

 .תודעומ וינפ

 ,הבוסולק ץוביקמ רבח ןאמסקאו תיבבש בובילא'זב "ץולחה, ןקל אב דחא ברע

 .ץוביקה ןויערל יתספתנ זא .ץוביקה ייח לעו הרשכהה לע רפיס אוה .ומש היה בובארג

 התסהה דגנ לועפל ךרוצ היהו "ץולחה, דגנ "דנוב, לש הלודג התסה התיה הפוקת התואב

 ."ץולחה,ל ףרטציש רעונה לע עיפשהלו תאזה

 ונדמל .לגיפש הל'היח םג התיח םהיניב ,"ריעצהיץולחה ,,ב םירבח תצובק יתנגרא

 .הלמ לכ ונעלבו ץראהמ ונלביקש םירפסה ןמ
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 ותאיצי ברע םירבה תצובק םע רלג ךלמ 2 יי / } 

 רבה אוה תעכ .(1922) הרשכה וביקל :י

 .שבוכה תמר צוביקב
 ר
 א 5 א טא
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 הרושב ינוציקתה .1935י3 "יחרזמה צולחה ,

 "לע הצרנש ,,ץאגוֿפ השמ לאמשמ הנוילעה

 ךורב לש וומאמ 'ר) בוחרב םינאגילוח ידי

 .('"םידסח-תולימג תֿפוק , לע ןרוק-סאק
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 םעפ ונפסאתה .ןאמסקאו היבצו דבל לטומ ֹומכ ,םיטסילאידיא םיכירדמ ונל ויה

 לכ תא .תוחיש ונלהינו ונחכוותה ,ונדמל ,ןיגוריסל הרומה םעו דבל לטומ םע ,עובשב
 .רעונל ךכ רחא ונרבעה הזה רמוהה

 התיה ונלש הלועפה ."ץולחה,ל ותֹוא ךושמלו רעונה תא שובכל בוחרל ונאצי

 היניפ לש ןבה םא, :ורמא םה .םירוהל םג ,ןבומכ ,ועיגה םידההו ריעב בטיה תשגרומ

 (שייבתמ וניאו ,רמול) 'טשינ ךיז טמעש ןוא, ינעו טושפ רעונ םע ךלוה (קילאוי) רקלוק

 ףסכ תצק ול היהש ימו .תינגריב-ריעז התיה הרייעה ."דואמ בוטו לודג רבד הזש ןמיס

 חשמיש "ץולחה,ל יתיכייתשהו ,"ריעה ינפ , לע ונמינ ילש םירוהה .בושח םדאל בשחנ
 .הילא ףרטצהל םהינבב וציאיש ,םירוהל הבוט המגוד

 הרשכהל אצוי ינא

 יתיצרשכ ."ץולחה,ל ינעה רעונה םע דחי ךלוה ינאש התחמש תא העיבה ילש אמא

 :אבסל הרמא איה ,תאז יל השרתש אמאל יתינפו ,17 ןב קר זא ינאו ,הרשכהל עוסנל

 ."הרשכה ףיוא ןרָאפ רָאג לו דניק סָאד ?וטסגָאז סָאװ,
 : הנע אוהו

 -ץרא היהת םהל הלא םיצקש ,רמולכ) "לארשייץרא ןבָאה ןלעװ ךעל'םיצקש יד;

 ,(לארשי

 .ץוביקל יתעיסנל הדגנתה אלו אבס תמכסהל תוא ךכב התאר אמא

 ,םיטסינומוקה לשו "דנוב, לש רעונה דגנ תדמתמ המחלמב ונדמע "ריעצה ץולחה,ב

 ,רשגה ןוויכל םיכלוה ונייה .יכונאו רלג ךלמ ,קינרוקש השמ :םירבח השולש ונייה

 יאשידייה רפסה'תיב היה םש .בובילאיזלו ,יטסינומוקה רעונה לש וזוכיר םוקמ היה םש
 .?"ריעצה-ץולחה,ל רעונה תא ךושמל םיסנמ ונייהו "דנוב, לש

 םיתבמ ,'יתיבילעב , רעונ בורל היה "דנוב ו םיטסינומוקה ירחא רהנש רעונה

 תלהנה ומכ ,"םייטנגילטניא,ה תיעוצקמב בורל וזכרתהו ,השק ודבע אל םה .םידימא

 ,דועו ,תולודגה תויונחב םינבז רמולכ ,"םיקי'צ'זאקירפ, ויחה וא ,תונובשח

 ירבח ןיבמ םיישיא םירבח םג יל ויה ;דחוימב יאנק יתייה אל ידגנתמ םע יחוכיווב

 ותוריסמב ןייטצה לבא ,ליעפ יאדנוב היהש ,קא'צלוק םחרבא ומכ ,תוינלאמשה תועונתה
 ,רומוה עפושו םייח אלמ היהו תירבחה

 אצמ ןויוושה ןויער .ץוביקלו "ריעצה-ץולחה,ל הביחב וסחייתה הרייעה יבשות לכ

 :םיווש םלוכ ,רמולכ) "ךייר טשינ ןוא םערָא טשינ -- ךיילג עלא, :לוכה יניעב ןח



 דבועה םדאל תיצולחה העונתה השחרש דובכה םהיניעב ןח אצמ .(רישע ןיאו ינע ןיא

 .ץראל היילעל ומצע ןיכמה ,ץולחל הרקוההו

 דודנל יחא וצלאנ ,לארשי-ץראל תולעל תורשפא ןיאב .תינויצ התיה יתחפשמ

 םהה םימיב .םיביט םיקסע םש ושעו לאגוטרוּפל ועסנ םילודגה יחא .תורחא תוצראל

 .החפשמה ינב רתי לכ וירחא ךשמ .,הרז ץראל רגיהש החפשמ-ןב לכש ,לבוקמ היה

 יתשרדנ ינא םג .רומח ילכלכ רבשמ ררש הבש .,ןילופב ראשיהל םעט לכ היה אל

 -ןוישרב יתוא התכיזש ."השירד  םשמ יתלביקש ירחא ,לאגוטרופל יחא תובקעב תאצל

 לש תילילגה הצעומה ריכזמל יתסנכנ ,קצולל יתעסנ .ךרדה תואצוה םגו ,םשל הסינכ

 :ןל יתרמאיו "ץולחה,

 תאצל הצור ינא ,םשל עוסנל הצור ינניא .לאגוטרופל עוסנל 'השירדג יל שי,

 ?ילע וצחלי אלש ידכ ,יתחפשמ ינבמ קוחר תויהלו הרשכהל

 יתש .19232 תנשב היה הז .קסירבב הרשכהח:ץוביקל יתחלשנ םימי עובש ירחא

 ;ץראל יתיילע תארקל הרשכהה תפוקת תא רובעל ,תישאר :ינפל זא ודמע תורטמ

 ."ריעצה-ץולחה, לש ףינס קסירבב םיקהל ,תינש

 וטיעלה הזה םוקמב .ץילדורב "ריעצה-ץולחה, יכירדמ לש ץיק-תבשומל יתעסנ ץיקב

 םעפ .םזילאיצוס לע םש הצריה השולשהיתעבגמ יקסבונאי .בר "?ינחור ןוזמ ,ב יתוא

 .מ"ק 50 לש קחרמ ,ץשיזורל לבוקמ לגרב תכללו יחוכ תא תוסנל יתטלחה תחא

 לש ונב תא וארי םיעסונהש יתשייבתה ,'ץשי'זורל עסונה סובוטואב ךרדב יתלקתנשכ

 התיבה יתעגה .סובוטואל סיטרכל ףסכ יל ןיאש ובשחי אמש ,לגרב ךלוה רקלוק היניפ

 .ץוצרו ףייע 5 העשב

 היה אלש תחא תב התיה ץיקה:תבשומב :תפסונ הביס םג התיה לגרב ֹוז הכילהל

 תיבל יתסנכנשכ .לגרב יתכלה ינאו יפסכ תא הל יתתנ .התיבה ךרדה תואצוהל ףסכ הל

 עומשל יתקפסה .רבד לוכאל ילבמ ,תופייע בורמ יתמדרנו הטימה לע דיימ יתלפנ

 :אבאל תרמוא אמא תא

 "ןעשעג סעפע רעכיז זיא'ס -- ןפָאלש רָאנ לי רע ןוא טשינרָאג טסע קילאוי,

 .(הרק יאדווב יהשמ -- ןושיל קר הצורו לכוא וניא קילאוי ,רמולכ)

 ה'לחר ,ונגריא ,בוטו ססות רעונ םע הלודג ריע איהש ,קסירבב הרשכהב ונתויהב

 -תיבל ונאב :רעונה םע עגמה תא ונשפיח .ריעב "ריעצה-ץולחה,, ףינס ,יכונאו לבוקמ

 לש םביט המ םהל וניארהו ץוביקל המלש התיכ ונמזהו םידימלתה םע ונחחוש ,רפסה

 .הרשכהב םייצולח םייח

 } צי
 סא 0
2 , | | 7 
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 : הצשיזורב רב ףינס ִש
 ר

 "לוחב זכרמב .(19024) "יבכמ,, טרופס תדו א

 יקסראבארג המלש הצובקה שאו הנבלה הצ

 .ןאמקילג המלש -- וירוחאמ .(לארשיב וטפנ)
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 ."תובות,, ירומ תרבחב רשיילפ ךווב

 לשרה :הנומתב ."לעופה,, יביטרוֿפס גוח

 לרב ,רטיוו םייח ,(לאושי) זייג השמ ,לגירפ

 ,רלג ךלמ ,לגיּפש המלש ,(ב"הרא) ןייטשולג

 ,-) ,וסקוג השמ ,(-) ,ךאינוק לבייל

 רטפנ) רדײֿפדלוג הקיורֿפ ,,(סונ בייל םייח

 ,(לאושיב

10 

 הכשמנש ,הֿפנע תיתוברת תוליעפ ונחתיפ תאז תורמל .הלודג תופיפצב ונייח ץוביקב

 ריעב "ןויציילעופ, םלוא תא עובשב םיימעפ ונגשה .ץוביקה תלהנהל יתרחבנ .בר ןמז

 .ינוריעה רעונה ברקב ונתוליעפ תא ונבהרהו

 ןוירוג-ןב דודל םינפ-תלבק

 חצר תפוקת וז התיה .תינויצה העונתב הבר תוחיתמ תמייק התיה איהה הפוקתב

 ,ותוא חוצרל םיצורש העומש הטשפתה .קסירבל עיגה ןוירוג-ןב .1922 תנשב בורוזולרא

 תא ומצע לע חקל ץוביקה .קסירב דילי היה ,יקסבאטס ,חצרב םימשאנהמ דחא יכ

 עורזייבולש ונכלה .ותאצרהל שיא םיעבש לש בר לחק ונאצי .ןוירוג-ןב לע הרימשה

 תינומה דובכיתכולהתב ריעה תובוחרב ותוא ונלבוהו ,וביבס ןוחטב-תרשרש ונרציו

 ,האצרהה םלואל
 םחל ונינק .ונתלכלכל קיפסמ ףסכ ינל היה אל לבא ,ץוביקה לש רבזגה יתייה ינא

 יתבחס םעפ .ץוביק ןמ מ"ק 23 אצמנש ,ומש היה ץראווש ,ןויצ-ילעופ לש רבח לצא
 תעגל יתזעה אֹל ברה לבסה תורמל .דואמ יל קיצמ בערהשכ .יבג לע םחלה קש תא

 ,רשואמ יתייה ץוביקל יעיגהבו השקה ןויסנב יתדמע .םירבחה לכל דעונ היהש ,םחלב

 .הזה יותיפב יתלשכנ אלש לע
 ,םירגובמה םירבחה תובקעב תכללו תולעל היה "ץולחה,ב ונשפנ תאשמ רקיע

 היסצ ומכ ,םיקיתווה םירבחה ןיבמ םילועה וניניע ינפל ודמע .היילעב ונתוא ומידקהש

 -ץראל ועסנו ןהירוה תיב תא ובזע רשא ,םירישע תונב יתש ,הרדיו היסאירמו רנייו

 תכלל וצר םלוכו ,רעונה לע דואמ העיפשה םירישע תונב ולא ויהש הדבועה .לארשי

 .ןהיתובקעב

 לארשי-צראל הלוע ינא

 ,דואמ תינדפק התיה היילעל םידמעומה תריחב .קסירבב הרשכהב םישדח הרשע יתייה
 טקיפיטרסה תא יתלביקו ,רשואמה עגרה אב ףוסבל .םיטקיפיטרס דואמ טעמ ויה יכ

 | .לחוימה

 .נתרייעבש "ריעצהיץולחה,מ ץראל הלעש דיחיה יתייה ,1924 תנשב ,הנש ירחא

 ,1926-ב3 התלע ,יתוחא ,ןצק הקייח .ןענ ץוביקל הכלה איה .לגיפש הל'היח התלע ירחא

 םינובו דבל לטומ .הטישה-תיבל הכלה קויניצרוט ןויצ-תב .םינולא ץוביקל הכלה איה

 .םייח-תעבג ץוביקל יתפרטצה ינא .הנוי רפכל וכלה דמלמ
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 שמישש 'ידנוב, לש יטסישידייה וֿפסהיתיב

 םייח
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 ,תוברת רֿפסהיתיב תמקהל הליע

 : א א

 "תובות,, ס'יבמ סיוומ תצונק

 סדוֿפב דבוע ,(ןימימ ינׂש) ר

 ,1925 תנשב ןג-תמוב

 גרבדלוג

 וכפה "דנוב, הנחממ םיטסישידייהש ירחא .תירבעבו שידייב ולהנתה וב םידומילהש

 "תוברת, רפסה-תיב תא ודסיו םינויצה ונממ ודרפנ ,יטסישידיי רפסיתיבל ותוא

 םג התיה םש .בובילא'זב הלדיבופ לש ותיבב ודמל "תוברת, לש תונושארה תותיכה

 רפסה-יתבמ דחאב יתדמל אל ינא .תירבעל ברעיירועיש םג ונגריא .תירבעה היײרֿפסה

 .ברעה:ירועישב אלא ,הלאה
 היה רפסה-תיב דעו לש ןושארה שארהיבשוי .תצרמנ תוליעפל ןררועתה םיריעצה

 ליגר היהו דואמ ליעפ שיא היה אוה .היצילאגמ 'ץשי'זורל עיגהש ,ןאמפוה ר"ד ד"וע

 ,יתובר, :רמוא היה (קיפסמ .רמולכ) "!גונעג, :ול ורמאשכ .םיכורא םימואנ תאשל

 יתוא םיכשומ ,רמולכ) "..ןדער טשינ ךימ טזָאל ןעמ ,סעלָאּפ יד ייב ךימ טּפעלש ןעמ

 ,(..םואנל יל םינתונ אל ,יליעמ יפנכב

 הטמיסב ןינבל רבע איה .תותיכ שש ללכש דע רפסהיתיב בחרתה ןמזה ךשמב

 רפסה:תיב םויקל הגאדב האטבתה ריעב תינויצה תוליעפה ןמ קלח ."לסעג סיקספעק,

 ."תוברת,

 יב



 הייריעל תוריחב

 ,תונושה תיגלפמה ירבח לכ .םינלאמשהו םינויצה :םידדצ ינש וקבאנ הייריעל תוריחבב

 העברא :האצותה התיה דימת .םהידמעומ ןעמל השק קבאמ !ולהינ ,םירגובמהו רעונה

 ,תומוקמ הנימש קר היה ריעה תצעומב .דגנכש דצמ -- העבראו דחא דצמ ורחבנ

 םינויצה ,םידיהיה תולוקב אוה םג רחבנ דיחיה יוגה .דחא יוגו םידוהי 7 הב ובשיו

 בור והיו דחא ריצ דוע לבקי לאמשהש .הנכסה תפקשנ התיה -- תרחא :אקווד

 ,ריחמ לכב עונמל חרכה היה הז רבד .ריעב ןוטלשה תא ולבקיו הצעומב

 םינלופה יכ ,הרירב-תילב תאז ושע םה .לק בלב אל יוגה דעב ועיבצה םינויצה

 .םינלופ םיבשות טעמ ויה 'ץשי'זורבש תורמל ,ידוהי ריע-שארב רוחבל םישרמ ויה אל

 הנושארל .םינויצהו םידוחיה ידהיאמ היהי יוגה ריעה-שארש סיניינועמ ויה ריעה ידוהי

 דחא :םידוהי תואישניירבח ינש ויה .יקסבוקייז -- וירחאו ,יקסלופאז ריעה-שארל רחבנ

 םינויצה דצמ ןייטשנורב בקעיו ןייטשדנאמאיד לאומש ויה הלא .ילאמש דחאו ינויצ

 אוה היהיה :ריעה-שאר ןגס דיקפת לע קבאמ להנתה דימת .לאמשהמ ןאמלפוק לאיתוקיו

 ,לאמשה ןמ וא םינויצה ןמ

 הליהקל תוויחב

 השק היה .םינלאמש 4-ו םינויצ 4 הלא ויה בור יפ לעו ,םיריצ 8 ויה הליהקה דעווב םג

 תדוקנל םיניינעה ועיגהשכ .םידדצה ינשמ םילוקש ויה תולוקה יכ ,להקישאר רוחבל

 יניצה תא להקישארל הנימש .קצולמ (זוחמה לשומ) הטסוראטסה ברעתה חתמ

 ,ןייטשרבליז םהרבא 'ר

 "תוברת ,,ו יקצייֿפוק קנאב

 ואיצוה .םהלשמ קנאב םיקהל םינויצה וטילחה .דיחיו דחא קנאב יץשי'זורב היה הליחת

 ,ינויצה קנאבה להנמ ותוא ונימו ,יקסבונדו'צ ,ןושארה קנאבה לש תונובשחה להנמ תא

 .לאמשה לש יבולא'זדוא קנאבו םינויצה לש יקצייפוק קנאב :םיקנאב ינש ריעב ויה זאמ

 .ינויצה קנאבה לש תינובשחה להנמ יתייה ינא

 ,ןייבשיפ לאומש : הנוילעה הרושב .ץראל ותיילע ברע קויניז לארשימ םידרפנ 'יתודחאתה , ירבח

 ,ןאמרמיצ םייח : הינשה הר'שב ; קויניז לטיו ,רפפ הינ'ז ,דלֿפנור קחצי ,(--) ,שיומש הפופ

 השמ ,ןאמסקאו לדניירב ,ןאמצלֿפ הינור ,ןירטיצ םהרבא ,רלג האל ,קויניז לארשי ,רֿפֿפ הקחאי

 .קויניז הבירו ןגק םיומ ,(לארשי) רלג

 הרושב .תינויצה תורדתסהב םיליעפ תצובק

 -רת ,ב הוומ) ןיטשרוב רודגיבא : הנוילעה

 ,קֹוינז הכלמ ,רפפ הקחאי ,() ,('תוב

 "ות,ב הרומ) קויניז לארשי ,ןאמצלפ לדנימ

 ןיטשרוב הינומ : תיעצמאה הרוושב ;} ('תוב

 אניז ,('תוברת,,ב הרומ) ןאמלרֿפ הנח ,(תננג)

 ,ןאגאק ץופ :הֿפצרה לע םיבשוי } אויֿפש

 ,('תוברת,/ להנמ) טרווטוג ןמרה ,רֿפפ הינ'ז

 .דלאו הינאט

 ריעצה רמושה ןק
 "אשייזורב

 תימשר דסונ ונתרייעב ''ריעצה רמושה,, ןק

 לש ןטק גוח ןגראתה השעמל ;1931 תישארב

 .ןכ ינפל בר ןמז םירמוש

 בקעי :ויה גוחה לש םינושארה סירבחה

 ,ןזח הל'הרימ הגייפ ,טייח לאכימ ,לקניֿפרוג

 ,(אדאנאקב) טייה הל'הרימ ,ןצק עטנ

 הלאה תורושה בתוכ ,(לארשיב) ןצק הקווח

 .דועו (לארשיב)

 ןגראתה ונתרייעב ינויצה רעונה לש ובור

 דמע ןטכרמבשכ ,תוינויצה תוגלפמל ביבס

 רפס-יתבמ ידוהי רעונו '"תוברת,, רפסה-תיב

 -והיה רעונה היה ךדיאמ .םיינלופ םסייתלשממ

 תוינלאמש תוגלפמל ביבסמ ןגרואמ וקלחב יד

 ידייה רפסה:-תיב דמע ןטכרמבש ,תוינויציטנא

 .עלושסקלָאֿפ ---
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 תוחיש תועצמאב תיתרבסה הלועפ ךות
 -מ םיבר םידימלת סייגל ונחלצה תוישיא

 ונתמגמ רקיע ךא ;ןונלש גוחל 'תוברת;;

 ילעב ,תויממע רעונ תובכשל רודחל התיה

 םינגרואמ ויה אלש ,''סירברפ,, רעונו הכאלמ

 .תוינויצה רעונה תועונתב

 הדובעב ןויסנ ירסוחמ ,םיריעצ צמוק ונייה

 ונלש תיזסכרמה הייעבה .תנגרואמ תיתגלפמ

 וק תמקהל יתלשממ ןוישר גישהל התיה

 -ולדתשהו ותוליעפל תודוה ."ריעְצה רמושה ,

 -ולחה-תינויצה העונתה יליעפמ דחא לש ות

 ,(לארשיב תעכ) רלֹג השמ 'חה ,ונתרייעב תיצ
 -קהל ,ומש לע אצוהש ,ןוישר גישהל ונחלצה

 .ינויצה רעונה לש יביטרופס ןודעומ תמ

 ןקמו "תוברת,מ םירמוש-סירומ תכימתב

 תישארה הגהנההמו קצולמ 'יריעצה רמושח,

 .ןקה םקוה

 ןקה לש תיכוניחהו תינוגראה הלועפה

 העונתכ : םיישאר תודוסי המכ לע הססבתה

 ינב ;:ןהו ,תובכש-תובכש ןקה ןגראתה תיפוצ

 -הבכש .םירגוב םיפוצו םיפוצ ,סיריֿפכ ,רבדמ

 -ונמיהו התשובלת ,הילמס ,הילגד לע הבכש

 עבשיהל רמושה ארקנ "תורבידה תרשע;ב .הנ

 ותפשלו ומעל ןמאנ ןב ,תמא שיא תויהל

 .םישגמ הדובע-שיאו

 תושרוחלו תורעיל עבטה קיחב םילויטה

 דוחייבו ,תותבשבו םיגחב ונגרואש הביבסב

 ,םייפוצה םיקחשמהו תולועפה ,רמועב ג"ילב

 ורשיה ,הרודמל ביבסמ הרישחו החישה

 .בושח יכוניח םרוגל וכֿפהְו הבוט הריווא

 לע הססבתה תינויער-תיכוניחה ונתוליעפ

 -איצוסו םייצולח ,םיינויצ םיכרע תיינקה

 המשגה לעו ,תירבעה הפשה דומיל ,םייטסיל
 הנכהכ הרשכהל האיציב האטבתהש ,תישיא

 .אראל היילעל

 לארשילתמיײקה-וקה ןעמל ונתלועפב

 אלו בושח ינויצ השעמ וניאר דוסיה-ןרקו

 ונתוריסמו וניתוחלצה לע חבשל ונייוצ םעפ

 -ולועפב ונבלתשה ''אולחה ,, ירבחכ .הֶז חטשב

 -ידיו םיירבח םיסחי ונמייקו תוימוקמה וית

 ."ריעצה צולחה,, םע םייתוד

 -שב 'ריעצה רמושה , עיגה ותחירפ תגספל

 -תסה ותוליעפ ,לדג ןקה ; 1935--1933 םינ

 ריעב רעונה ןיב בטיה השגרוה ותעפשהו הפע

 לע רבשמ רבע 1935 תנש ירחא .הביבסבו

 ,ןקב םייזכרמ םירבח דקֿפש תוביזע לג :ןקה

 תשיכרב םייפסכ םיישק ,םיכנחמ תווצ רסוח

 -יחל תונוטלשה בוריס -- לכה לעו ,תומלוא

 הפוקתל ןקה תריגסל ומרג ,ןוישרה שוד

 רובעכ שדיח "ריעצה רמושה, ךא ;הרצק

 דע םייקתהל ךישמהו ותוליעפ תא רצק ןמז

 .יצאנה שוביכל

 םישגהלו תולעל וכזש סירמושה םיבר אל

 ;האושלו המחלמל דע העונתה ןויער תא

 ירחא צראל עיגהל ןוכזו ודרש סיטעמ קרו

 .האושה

 יכדרמ די ,ונייו יאתבש
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 -תיבב ותכימת ידיילע רקיעב ,ריעב תינויצה תוליעפל הברה רזע שדחה קנאבה

 םולשתב םיישק ויה דוחייבו םירומל תרוכשמ םולשתב םיישק ויה דימת ."תוברת, רפס

 .שפוחה ישדוח ינש דעב דומילירכש םלשל וצר אל םירוהה יכ ,שֿפוחה ישדוח דעב

 .תורטשה תא ןמימ קנאבה .תורטש תוחפל .ונתיש םידוהיה ינפב ןנחתהל םיצלאנ ונייה

 .השק בצמב דמעוה קנאבהו םתמיתח תא ודביכ אל םירוהה

 קנאב םג הנק ךכמ האצותכ .ריעה זכרמב תיב ןושארה קנאבה הנק םימיה דחאב
 -תיבל ןיינב ןילע םיקהל ידכ ,לודג שרגמ הנק תיבה דיל .ריעה זכרמב ןיינב יקצייפוק

 | ,רפסה

 ץרפשכו .היינבב ועיקשה םהלש ןוהה לכ תא .םיקנאבה ינש תא הסרה תאזה תוליעפה

 םיקנאבה ינש ולכי אל ,תירבה-תוצראב ילכלכה רבשמה תובקעב ימלוע רבשמ 1929 תנשב

 דוע וצר אל םישנא .םידיקפמל םהיתובוח ומליש ישוקב .הרידסה םתוליעפב ךישמהל

 .םהב ןומאה םהל דבא יכ ,םיקנאבל םהיפסכ דיקפהל

 ןיינבה .תונותיעה לכב בר םוסרפל הכז ערואמהו ,1929 תנשב וכנח ןיינבה תא

 יבשותמ םיפסכ ועיגה לארשייץראמ םג .םינוש םישנא ובדנש תומורתל תודוה םקוה

 ונשקיבו םהילא ונינפש רחאל וחלש ףסכה תא .לארשי-ץראל םנמזב ולעש 'ץשייזור

 ,םתרזע תא

 זא .םיפסונ םירדחב ךרוצ היהו רפסהיתיב תיליעפ דואמ החתפתה שדחה ןיינבב

 םגו ,קנאבה תוליעפל דחא רדח קר וריאשה ףוסבלו ,קנאבה ירדח רתיל רפסה-תיב טשפתה

 . ,קיפסמ היה הז

 ,הרידסה ותוליעפ תא םייקל היה לוכי אל אוה םג .רחאה קנאבב םג רצונ המוד בצמ

 ,1929 תנשב םיטייבוסה תסינכל דע דואמ תמצמוצמ הרוצב םיקנאבה ינש ולעפ איהשיךיא

 םירוהה יכ ,דואמ המצמטצה ותוליעפ ;ןכ .ינפל דוע רגסנ יאשידייה רפסה-תיב

 בחרתה ןמז ותואב ;שידיי איה וב םידומילה תפשש רפסה-תיבל םהידלי חולשל וצר אל

 ,תירבע ןדמלי םהידליש וצר םירוהה בורו ,"תוברת, רפסה:-תיב דואמ

 ןיבו "ץולחה, ןיב רקיעב ,תושק תובירמו םיקבאמ ויה תוינויצה תוגלפמה ןיב םג

 דואמ המצמטצה היילעה תקספה לש תושקה םינשב .הרייעב הינימגהה לע ,ר"תיב

 .תויניצה רעונה תועונת לש תוליעפה

 םע "ריעצה רמושה , יכינח תצובק .(לארשי) רנייו יאתבש םכיודמ



 הרשכה צוביק

 ר"ויל יתינפ .הרשכה תדוקנ ריעב ןגראל ידכ ,םיצולח תצובק ונילא עיגהל הדמעשכ
 רוסמל ונממ יתשקיבו ,םירחוסה תדוגא ר"וי םג היהש ,םיובלקד רמ ,םימותיה-תיב דעו

 .הרשכהה תגולפל ,ןמז ותואב בוזעו קיר דמעש ,םימותיה'תיב ןיינב

 םידיקפה דחא .הזיחה תא ןיכהל קנאבל יתסנכנ .ילמס הריד רכש לע ותא יתמכיס

 ךכ לע דיימ עידוה ,הזוחה ןכות תא הארו ידיילע רבעשכ .ר"תיב רבח היה קנאבב
 ,.ריעב ר"תיב דקפמל

 ירבח .םימותיה:תיב ןיינב תא סופתל םיר"תיב לש הגולפ קצולמ העיגה ךכ-רחא דיימ

 היהי תיבה יצח ..ןאכמ קלתסמ ינניא, :רמאו הטימ לע בשייתה ,רדחל סנכנ קנאבב
 ".."ץולחה,, ליבשב יצחו ר"תיב ליבשב

 .הדובע תומוקמ לעו יטילופ עקר לע ר"תיב ישנא ןיבו םיצולחה ןיב תובירמ וצרפ

 תורגתל םירבדה ועיגה םעפ אלו ,תחא החפשמב םיחא ןיב תובירמ וצרפ םיתיעל
 ,םיידי

 יטייבוסה שוביכה

 םשאר תא םינויצה ודירוה זא .1929 רבמטפסב םיטייבוסה אוב דע םייקתה רפסהיתיב

 תא אשנ ,רפסהיתיב דעו ר"וי היהש ,רלג םהרבא .ןיטולחל הקספנ תינויצה תוליעפהו

 .יממע יטייבוס רפסיתיבל םיטייבוסה וכפה "תוברת, רפסהיתיב תא .קתשו ובילב ובאכ

 .שידייב ולהנתה םידומילהו תוכומנה תותיכה קר וחתֿפנ

 ינא םינושארה םירומה ןיב .ץוחה ןמ רקיעב ואב "תוברת, רפסיתיבב םירומה

 .יטרפ ןפואב בובל לצא תירבע יתדמל ינא .בובלו ןאמלרפ הנח ,רדניב ןועמש :רכוז

 המחנ ,טפארק קחצי ,רוטקפס חספ ,רטכיד קחציו ןושרג ,קויניז : םירומה ועיגה ךכ-רחא
 .אריפש ךכ-רחאו טרווטוג םדוק היה להנמה .יקסמוח בודו ןאמשוט

 שיבייל ,ןאמרמיצ םייח ,רלג םהרבא :ויה "תוברת, רפסה-תיבב םיירקיעה םיליעפה

 .רנרל דודו יקסבינדו'צ ,ןטסאק לשרה ,סאס
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 "אולחה, לׂש הרשכה צוביק ןיב קלוה
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 ריכומהו םיובנור המלש ו"וי : םימותה

 .רשיילֿפ (םייח) .ח
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 םיוֿפס תנתמ לע קושילופ .פל חדותיבתכמ

 "צלפ םהובא :םימותה ."(ולחה,, תיירפסל
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 תמייקה-ןרקה

 ךרע היה טרסה ימילו הלוחכה הסֿפוקל .דחוימב ונבשחה תמייקה-ןרקה ןעמל הלועפה תא

 וניניעב בושח היה ףסאנש ףסכה קר אלו ,יכוניח

 תמייקה-ןרקב ומחלנו

 ,ריכזמה יתייה ינאו: ,תמייקה-ןרקה לש השרומה היה ,"ץולחה, רבח ,ןאמצלפ םהרבא

 יח-לת תספוק תא םיטסינויזיברה וסינכה תינויצה העונתב ךוסכסה ףירחהשכ .תאזה ןרקב

 וכמתש דוע לכ ,םיטסינויזיברה םעטמ תמייקהיןרקה תדעווב רבח היה םיובנזור הלוולוי
 ר :

 טרס דונע בוחרב רבע דניקסיז ךיא רכוז ינא .תמייק-ןרקל םינמאנ ונראשנ ונא

 ..וידיב הלוחכה הספוקהו ןבל-לוהכ

 הירא ,ר"תיב דקפמ -- רואינש לארשי :ויה ריעב תיטסינויזיברה העונתב םיליעפה }

 .םירחאו םיובנזור הילוולוו ,ןגכ ץרפ ,ר"תיב דקפמ ןגס -- רומרמ

 םהובא .טייהח תיבל הבודו ןאמצלפ םהונא

 "תוברת,, תיירפסב ,"(ולחה,ב ליעֿפ היה

 .לאושיל-תמייקיןוקבו
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 רעקארב רזעילא ןויצ-ריסא

 ילאימחר רנבא

 יחאל, :בותכ הבו היולג לש םולצת "רבד, ןותיעב עיפוה 1957 תנש לש םימיה דחאב

 רפוסה איבה היולגה תא ."רוא קרב -- ירזעב יבא יהולא , תמיתחב "םיקוחר םיבורקה

 ,גגוח ןומה ךותב ,וידיל התוא בחת ינומלא .הבקסומב רעונה לביטספמ ובושב םחש ןתנ
 ,םלענו

 ויבורק ידי:לע ינומלאה ידוהיה תדיח הרהמ דע החנעפתנ היולגה המסרפתנשכ
 -- ירזעב יבא יהולא :זמורמה תֹא ךימ וניבהו דיח-בתכ תא וריכהש ,ץראב וירכמו

 ,רקארב -- רואיקרב ;רזעילא

 יאלֿפה רקארב רזעילא
 ןרעטנוא) 'ץשי"זורב םיגיראל לודג תשורח-תיב לעב ,רקארב והילא לש ונב ,רזעילא

 תיסור-תירבעה היסנמיגה לש (הנורחאה) תינימשה התיכהמ 1913 תנשב חרב ,(קירב

 לאידיאה תא םישגהל ,ץראל הלע ןירוה ןוצרל דוגינבו ,הנליווב ןהכ לש תמסרופמה

 אוה .ץרענה ןודרוג .ד .א לש וילגר רפעב קבאתהלו לעופכ דובעל -- ופוגב ינויצה

 ,17 ןב זא היה
 םיעזעוזמה םירוהה

 .ליעוה אלל -- היסנמיגה

 ידסיימ םע ךכ רחאו ןוסלנצכ לרב םע דחי ןמשיןבב 1914--1912 םינשב דבע רזעילא

 םלחו חדק ,דבע םינושארה תצובק םע דחי .רזש-ןיסלנצכ לחר םעו תרניכ תצובק

 .תרחא הצר לרוגהש אלא ,םעה תלואגו ץראה תלואג לע

 בושיש וילע ועיפשהו ,םיובננטו ןיכורב ,הנבורמ וידוד ינש ןילא ואב 1914-ב

 ותחפשמ ,הנושארה םלועה תמחלמ הצרפ ובוש ירחא .רעצ בורמ הלח ויבא יכ ,התיבה

 ,אצומ אלל היסורב העקתנו הסידואל החרב

 דבועה םעה םע ץראב ֹובֹלו רכנב אוהשכ ,עלקה ףכב וייח לכ היה ןותנ רזעילא
 בתוכ אוה ,ביבא-לתב לבא הליצו ןוור היראו ןורהא ,ודוד-ינב לא ויבתכמב .הנובו

 ""תישארבה ישנא, לעו ץראל םיזעה ויעוגעג לע ,ויתומצעב הרוצעה שאה לע זמורמב
 .םתציחמב רצק ןמז תויחל הכזש

 המחלמ יובשמ בתכמ ודוד-ינב ולביק 1955יב .רשקה קתונו םיבתכמה וקספנ עתפל

 בשי יובשה ינמרגה .רזעילא לע רפסמ אוה וב ,ותיבל בשו ררחושש ,למהיד סנה ,ינמרג

 בטוקה גוחל רבעמ לרוא ןופצב םיריסא הנחמב 1954-1953 םינשב רזעילא םע דחי

 ,המויא תופיפצב םיריסא 200 ונכוש יב ,דחא ףירצב ויח םה .ינופצה

 ,תירבעה הפשה דומילו תינויצ תוליעפ ןוועב רסאמ תונש 25יל ןודינ רזעילא
 ותיבל בושיו ררחושי םאש ,ינמרגה תא שקיב אוה .רתויב םישק ויה הנחמב םיאנתה

 .ולרוג לע ביבאי-לתב ויבורקל עידוי

 תוצעומה-תירבב ולחש םייונישה םע ,"ןמזה ינפל, הנחמהמ ררחוש רזעילאש הארנ

 ולו ץראל אובל הכז אל ךא ,וירכמו ויבורק לא רשק אצמו שפיח אוה .ןילאטס תומ ירחא

 תירנכ התשענ ותב .םייתחפשמ םימעטמ וא תואירב ימעטמ הארנכ ,רצק רוקיבל םג

 .ךארטסיוא לש ותדימלת ,תוצעומה-תירבב תמסרופמ

 הינורו ,ילארשי--היקסרומונר'צ ,תרנכ תצובקמ וידידיו ויבורק ול וחלש ותשקבל

 טנדוטסכ ותּוא תרכוז הינור .םירפס דועו ןשושיןבא לש ונולימ תא ,ביבא-לתמ רנסרק
 .הקיטמיתמ דמלש .,בערו ינע טנדוטס ,הסידואב קירבמ

 תא םייסל בושיש וב ןריצפהו םיקרבמו םיבתכמ וצירה

 םינושארה םילועה
 'אשייזורמ

 -כש הפיקה סנמא תינויצ הלועֿפו ןויצ-תביח

 המשגהל סלוא ,הרייעה לש ידמל תרכינ הב

 קחרמה ,לעופב אראל היילעל רמולכ ,תישיא

 אראל םילועה ויה םידדובו םידיחי .בר היה

 .הינוב םע סםינמנו

 לעב רוחב ,ךאלוו םהובא היה ןושארה

 הצרא הלעש ,ועוצקמב יאנב ,תינויצ הרכה

 .הנושארה סםלועה תמחלמ ינפל תודחא םינש

 ססבתהו ביבא-לת ינוב ינושאר ןיב היה אוה

 -ושארה םינלבקה דחא היה .ןינבה עוצקמב

 היה ותיב .ביבא:לת ינוב לע בבחתהש םינ

 הביבסהו קצול ,'צשיטרמ םילועל חותפ

 .ראב םמיקהלו סתרזעל ודי הטנ םיברלו

 .ךורב ורכז אהי

 הלע ,ךילרא (באז) ףלוו ,ינשה הלועה

 אוה .הנושארה םלועה תמחלמ ינפל צראל

 היפנע לכב ןידי תא הסינ ,תואלקחל הנפ

 .תונרווכל החמומ ףוסבל השענו
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 :רדהנ דייבתכבו הוישע תירבעב םיבותכה ,ויבתכממ םיעטק המכ ירהו

 .תרנכ תצובק ,הדובכה (ילארשי) היקסרומונר'צ היחל,

 יל וחלש רשא ,תרנכ תצובק ירבח לעו ,ךילע הכרב אובת .היח ,ךחכ רשיי

 -- ןפב אלוסי אל רׂשא יש -- רקי ךכ לכ ,דמחנ ךכ לכ יש השדחה הנשה שארל

 ,1964 תרודהמ ןשוש בא םהרבא תאמ "שדחה ןולמה; לש ןושארה ךרכה תא

 והז אלה .הרישע יכה ,האלמ יכה -- הנימ עמש ,השידח יכה הרודהמה רמולכ

 םכרואל ומויב םוי ידמ יתאנהל םרב תוחשל לכוא רשא ,םייח םימ רוקמ יליבשב

 םוי לכב םהב לובטל לכוא רשא ,םיקומע םימ הוקמ יליבשב והז אלה ;םכתורלו

 ףוצלו םקמוע אולמ לכל םהב לולצל -- םירהצו רקוב ,ברע -- תוליבט שולש

 .תשדוחמ חורבו תננעורמ שפנב םכותמ תולעלו

 טע דחיו הלענו הבגשנ תוישיא -- ןודרוג .ד .א םע ילצא םירושק תונורכז המכ

 וירבד .ייח ימי ירבדב בושח קרפ ,יתעדמ אלש ,אלימ אוה .הבבלנ ךכ לכ חז

 בלמ ,ללמואה ומע לע םימחר אלמ בלמ ,רורטו שוזדק בלמ םיאצויה ,,םיעונצה

 "הרשע הנומש, לש שחלב םיאצויה וירבד ;הבהאבש םירוסי ךותמ באוחו באוכ

 יבלב ץמוא יל ונתנ רשא םה םהו יבל לא קומע קומע וסנכנ -- םיקרבו תולוק ילב

 ויהאו רזעילא לש ויבא ,וקאוב והילא 'ר
 .היסורב רטפנ ,ןמחנ לש

 לש ונב ,רקארב רזעילא --- ישילשה הלועה

 -ושארה םינויצה םע הנמינש ,רקארב והילא

 -ומילב ותודלימ ןייטצה רזעילא .הרייעב םינ

 העידי שכר אוה .הקיטאמיתמב דוחייב ,םיד

 דמל אוה .התורפסבו תירבעה הפשב הקומע

 םהה םימיב הדיחיה תירבעה היסנמיגב

 .ל"ז היסוז יחא םע דחי ,הנליווב ,היסורב

 הקלחמב דימלת רזעילא תויהב ,1913 תנשב

 ,תורגבה תניחבל בווקו היסנמיגב תינימשה

 ידוהיה רעונל ןיקתיו לש ותאירקמ עפשוה

 אל אוה .לארשי-אראל תולעל טילחהו הלוגב

 שפוח הליבש ירחא .וירוהל רבדה תא הליג

 רוסחל םוקמב ,הסידואל עסנ תיבב גחה

 הניפס לע הלע םשמו .,הנליוול וידומילל

 .ופיל הגילפמה

 דודה .אראה ןמ בתכמ לבקתנ ןמז רובעכ

 םלה לביק ונבמ העידיה תא וארקב והילא

 ,רזעילא ונבש ותעד לע הלע אל .בכשמל לֿפנו

 וב סנכית ,תובר הכ תווקת וב הלת רשא

 הרייראקה תא וידי ומב סורהיו תוטש חור

 ורגושש סיקרבמהו סיבתכמה ןרזע אל .ולש

 ןראל ותונמאנ .ובוריסב דמע אוה וילא

 לע ןוליפא ןרבג הינובמ תויהל ותפיאשו

 .באה דובכ

 ךכירחא .ןמש-ב תווחב דבע רצק ןמז

 -ארה הידבוע ןיב היהו תרנכ תצובקל רבע

 וןוסלנצכ לרב ,ןודרוג .ד.א סע דחי ,םינוש

 .דועו ילארשי ןויצ-ןב

 -ננט --- וידוד ינש ןילא ואב 1914 תנשב

 וענכש םה .קצולמ ןיכורבו הנבורמ םיוב

 לש עוערה ותואירב בצמ םע בשחתהל ותוא

 .ןוסלנצכ לרב --- הייפכב עצמאב .1912 תנשב ןמש-ןבב ןרוגה לע רקארב רזעילא יקר 'דובש ,בי צאכב תיבה רוח יבא
 | יײחלו ראל םיֿפוסיכו םיעוגעג .הלוגל רזח
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 הנליוב ןהכ לש תידוהיה היסנמיגה לש תינימשה הקלחמה תא 1913 תנשב בװעל

 אלש -- (סניפ חנ ררושמה יפזחו ךרב .7 = ר"דה רפמ הרות יתלביק םֵׁשְנ

 ,לעופ רותב םש דובעל תנמ לע ץראל תולעלו ,םחור-תרומלו ירוה לׂש םתעידיב

 .ןינפ ויזמ תונהילו ןודרוג לׂש ןילגר רפעב קבאתהל

 ירבח לכלו ,הרקיה היח ,ךל חור'תחנו בר םולש לחאא בתכמה תמיתח םע

 םימשלו ,הילע ךורדת םכלגר ףכ רשא ,ץראל םולש ,תרנכל םולש -- הצובקה

 ירפ לכלו הנוכמלו המהבל ,םיסדרפלו םימרכל ,םינגלו תודשל ,םכישאר לע םיעוקרה

 .תוכורבה םכידי למע

 תוקוניתל תוצימא קוביח תוציחלו תוטהול תוקישנ -- ביבח ןורחא ,ןהחאו

 ."ךעל'הנחלו ךעל'הרש,ל ,"ךעל'המלשלו ךעל'השמ ,ל ,םיקדרדלו

 ; בתכ אוח ,ןזור הירא ,ודוד ןבל

 תוחֿפה לכל ,םישדח העברא-השולשל תוחפה לכל הצרא תולעל יתלוכי ול,

 חטתשהל ,ץראב ושענ רבכ רשא תורוצנהו תולודגה תא יניע ומב תוארל ,ריית רותב

 ,ןודרוג .ד .א ,ןוסלנצכ לרב ,קצנירפש ףסוי :רבעשל ידידי יתובר תורבק לע

 רזעילא ,לסוב ףסוי ,ןורב הרובד ,ץיבונורהא ףסוי ,יקסנקליוו םונורגאה ,ילאנבי .ש
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 .ןיֿפור לאֿפר לא הבקסוממ רקארב רזעילא לש ובתכמ

 ,ושפנ ימינ לכב םהילא רושק היהש ,הרבחה

 הצרפו םימיה וכרא אל .חונמ ול ונתנ אל

 -ואל ותחפשמ סע דחי רבע אוה .המחלמה

 -רבינואל סנכנ ,תורגבה תוניחבב דמע .הסיד

 הקיטמתמל הטלוקפה תא רמגו הטיס

 .תונייטצהב

 ןויצ-ריסא

 חופיסבו תינויצ הדובעב ךישמה היסורב

 רשקב םג דמעש הארנ .תירבעה תוברתה

 .אראב םירבח סע

 קתונ תיטסינומוקה הכפהמה צורפ ירחא

 קר .העידי םוש ונממ ונלביק אלו ותא רשקה

 הרדיס ונממ הלבקתנ 1949--1944 םינשב

 תבותכה יפל וחלשנש תיסורב םיבתכמ לש

 ."'רבד 4 תכרעמב ןוסכנצ2 קרב קֶׂש

 בתכמ ונממ יתלביק יבתכמל הבושתב

 :בתוכ אוה ובש 27.149 םוימ

 -בתכ תואר .רפסמ המצע ישפנ תוצילע,,

 ינארי יכ הווקת שי וישכע .יתללפ אל ךדי

 רבדא הפילא-הפ יכו ךינפ תא סםג םיהלא

 םלוא ,רעשל ןיא דע התיה יתחמש ,ןכ .ךתא

 לבאו הגות סג םיכורכ ויה החמשה בקעב

 היסוז ךיחא יכ תוארל שי ךבתכממ .דבכ

 תוערה תויחה ינישב ופרטנ הניב ךתוחאו

 לודג ,ליכהמ רעצה קומע .עשרה רלטיה לש

 ,הנומאב רזאתהל ךירצ םלוא .אושנמ באכה

 םויה אובי יכו רכֵז םתוא םימד שרוד יכ

 תמקנו וניניעל םייוגב עדוי רשא ,בורק ןמזהו

 .ךופשה וניחא םד

 םויה אובל תוכחלו חכ רזאתהל ךירצ

 לכמ ללמואה ונמע םג ;המהמתי וליפאו

 תעושת עשווו המלש הלואג לאגיי םימעה

 :יתשרומה הכימ תאובנ םייקתת יכ ,םימלוע

179 



 החדנהו העלצה הפסא ,'ד םואנ ,אוהה םויב

 האלהנהו תיראשל העלצה תא יתמשו ,הצבקא

 ןיצ רהב םהילע 'ד ךלמו םוצע  יוגל

 הנממו בקעיל איה הרצ תע .םלוע דעו התעמ

 ."רזעילא םכיחא .עשווי

 -לה י"ע הארנכ ,ותלקלקב סֿפתנ רזעילא

 .םינש 25-7 לרואב הדובע הנחמל חלשנו ,הנש

 רחאל .בר ןמזל וניניב םיבתכמה רשק קספנ

 .הבקסומל רזחו ררחוש ןילאטס לש ותומ

 ןולימ : םירפס רפסמ ול ונחלש ותשקב יֿפל

 הקיטמיתמב םיירבע דומיל ירפס .ןשוש-ןבא
 .דועו הקיסיפו

 לארשייארא ופע טעמ שקבמ

 ותדות תא עיבמ אוה 1966 תנשמ ובתכמב

 ול שי תאְֹז םע ךהי .לביקש םירפסה לע
 רפע טעמ יל ןחליש, ; העונצ השקב ונילא

 "..ירבקב יתושארמל וחיניש שדוקה-אצראמ

 םייתניב םלוא ,הילעל השירד ול ונחלש

 -רדה תא לביק אוה ,ונל עדונש יֿפכ .הלח

 ונדוע םא עדוי ימ .קספנ רשקה ךא ,הש

 יניצ לע בלה באודו ללוגה םתסנ .םייחב

 הכט אלש ,התייחתלו אראל שפנבו בלב רוסמ

 .לארשי תנידמ תא ויניעב תוארל
 ִּצ

 יאשי'טרמ תולעל וכְּל 1929 דע 1920 םינשב

 {ראה יײהב ובלתשהש ,תודחא תוחפשמ

 ידוהי רתי .לארשי תמוקתב קלח וחקלו

 לש םפוסכ יגארטו רמ היה םפוס 'צשייזור

 .ןילופ ידוהי לכ

 ןווו היוא
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 ורבקב חינהל לארשי-צרא רֿפע טעמ
 15.1.1966 ,ןיפור לאפרל,

 יתלביק יכ ,(49 תמייק ןרק ,ביבא לת) רנסרק הינורל עידוהל ךוע ךשקבא

 אל רשא יאליע גנוע יל המרג וז הרושת יכ ,(ריוצמ חול) איה םג התרושת תא

 החמנ אל ימש יכ הדבועה םצעמ יחור תחנ הזמ הלודג דוע יכו ,םילמב עבוי

 תאזה הכוראה הפוקתה לכ ךשמבש המ תורמל ,הנש םיעבראמ רתוי הז הנורכזמ

 .דחא בתכמ ףא ונפלחה אל

 -- םישנא ינשל היח םולש-תכרב רוסמל ךשקבא -- תורשפאה רדגב הז םא

 ריכהל יל םרג ירשא-לזמ רשא הלוגסה ישנא םתוא לכמ םייחב וראשנ רשא םידיחיה

 .םתציחמב ךובעלו דומעל םג וא בורקמ םתוא תעדלו

 תנשב תרניכב וזדבע רׂשא ,יקנבט קחציו ןוסלנצכ לחר -- םה הלאה םיינשה

 טש הדבע ןוסלנצכ לחר .תרניכ תצובקב לעופ רותב יתדבע ינאש הנש ,1913--14

 קחציו ,קזימ הנח לש התלהנהב תונבל יאלקחה רפסה תיבב תירבעל הרומ רותב

 לרב ,ץיבונורהא ףסוי ,קצנירפש ףסוי :םה ראשה .הצובקב לעופ רותב דבע ןיקנבט

 ,ןקזה ןודרוג ,(יקסבשרוו .י) ילאנבי .ש ,(יקסנקליוו םונורגאה) ינויצ .א ,ןוסלנצכ

 ,(עובשב עובש ידמ "ריעצה לעוֿפה,ב "םיפתרמ,ב בשיתהש ימ) ץיבוניבר בקעי

 קחצי ,ןיקנח לאקזחי ,(הינגדמ םתשלש) לסוב ףסוי ,הפי רזעילא ,טחוש רזעילא

 .נורכזב ושטשטינ םהיתומש רשא רפסמ יתמ דועו לאגי ,ינמיתה

 רשאכ .ימצעב םולש תכרב רוסמא םלוכלו "תמאה םלוע,ב רבכ םיאצמנ םלוכ

 ראוניב 27'ב ,םיבורקה םימיב) בירק ןמזבו אלגעב "תמאה םלוע,ב יקוח תא םילשא

 תסירד יל אהתש ידכ ,םלוא .(הנש םיתשו םיעבש -- םשה ינײחי םא -- יל ואלמי

 רפע טעמ :אתרטוז אתלימל קוקז ינא ,ליעל םייונמה לכ התיבש ונק וב ,ןילקרטב לגר

 יִל ןתיל !ליפא וצרי אל יכה ואלב .ירבקב יתושארמל ותוא וחיניש שדוקה ץראמ

 ידמע רבדל ןכש לכ אלו םולש

 םמחתמ יתייה רשא) ןקזה ןודרוג לש ןרבקמ ץמוק :םיצמק רבציי רפעהש יוצר

 תװח לא יאובב חאכ יתוא בריק רשא) ןוסלנצכ לרב לש ןורבקמ ץמוק ,(ורואב

 רשי קצנירפש .י לש ורבקמ ץמוק ,(קצנירפש ףסוי תאמ הצלמה בתכמ םע ןמשדוב

 ילאיבי .ש לש ןרבקמ ץמוק ,(ינא יבתכמ לע הבושתב בבלנ ךכ לכ בתכמ יל חלש

 קחודב -- .(תחדקב יילוח ימיב יבכשמל ךפהש ותטמ לאו ורדח לא יתוא ףסא רשא)

 .הזב קפתסא

 ,לאשת ,ןכ םא .ךכ לכ הרזומו הנושמ השקב יולימ השק יכ ןיבמ םג ינא ןיבמ

 יתומצע תאלעה יכ יתעדי םג יתעדי !וקית -- ?תאזכ שקבל יבל ינאלמ הז ךיא

 .םלועל אובי אלש רבד והז -- השודקה ונצראל ןאכמ

 ראשנש רצקה ןמזה רדגב תוחפה לכל ,ענמנה ןמ והז םג -- ץראל םייח תולעל

 .לסחו -- תאזה תפצוחמה השקבה תא יתעבה הב ,הּפצוחה רוקמ -- ןאכמ .תויחל יל

 "16,166 -- הליל ןושיאב

 ידוהי לש תימואל תוררועתה -- ןלמע ירפ תוארל הכז .הצרא תולעל הכז אל םא

 תינויצ-תימואלה תלחגה לע ורמשש םיטעמהמ היה אוה .הצרא םתיילעו תוצעומה:-תירב

 .דבכה רטשמה שבכמ תחת הבכת אלש

 היה .הלענ תינויצ תוחילש אלימו תירבע דמיל ,וימי לכ תרתחמב לעפ רזעילא

 םמע לא תוצעומה תירב ידוהי לש םתביש סנ -- אלפה תא וללוחש רפסמ יתממ דחא

 ,םתדלומ לאו
 ילוא וא ,ןיידע אוה יחה .וילע העידי לכ ןיאו םיבתכמ ןיא .ולוק םדנ בוש הנורחאב

 ?ותנימא שאב לילכ ףרשנ



 תינויצ החפשמ תודלות

 (רקב) ןאמרקוצ הרש

 ?"ז הק'ושא יחא תמשנל

 .קושב ,הרייעה זכרמב תיקדיס תונח התיה ,רקב לארשיו לבייט ,ירוהל

 קוחר אל .(לּפערק) ץכ םהרבא ינשה דצהמו רלג רב-יטומ ןכש ֹונְל היה דחא דצמ

 ןסחמ ֹול היה .האובתב רחוס היה אבס .ןאמרפ הקלאו לסינ ,אתבסו אבס ורג ונתאמ

 ,ריעל ץוחמ האובת

 ויה יחא ."תוברת,ב ונדמל ונלוכ .ינאו ל"ז רשא .עשוהי :םידלי השולש ונייה

 .םוצמצב ונסנרפתהֹו ןונזמ ונחתפ .תונחה הלסוח םיטייבוסה ימיב .ר"תיבב םירבח

 .שידיי התיה תטלשה הפשהש רפסהיתיבב רבעשל "תוברת, ןינבב דומלל יתכשמה

 ונצלאנש אלא .דועו ץיבוכלפ ,רומרמ לדיא :םימדוקה םירומה וראשנ רפסהיתיבב

 .שידיי דומלל

 תֹא ךופהלו ירמגל םקיספהל ונווכתהו שידיי ידומיל םג ומצמוצ רצק ןמז ירחא
 ..יסורל רפסהיתיב

 ובייחתהו "הדוהי ינב, ןוגראל רבעב וכייתשהש ,רבעשל ,"תוברת , ידימלת לע

 .ירבע רפס אורקל וא תירבעב הלמ ריכזהל רסאנ ,תירבע קר רבדל

 ..תירבע ורביד וא םינוונח ויח וירוהש ימ לבקתנ אל (הנש 15 דע רעונ) "םירינויפ ,ל

 ונתחהפשמב םימחולו םימלוח

 ולע םה .קושילופ הדירפו השמ יתדודו ידוד ויה ץראל ולעש ונתחפשממ םינושארה
 .הוקת-חתפב ועקתשהו ינוניבה דמעמה ישנאכ ,1924-ב

 רותב עודי היה הרייעב .ןיינעמ םדאו בהלנ ינויצ היה ,קושילוּפ השמ 'ר ,ידוד
 היה אוה .בהז ידי ול שיש ורמא ..תורוניכ וליפאו הריפת-תונוכמ ,םיינפוא ןקתמ

 לש תסנכה:תיבב ללפתה ,לודג ןדמל היה .וז הדובעמ סנרפתהש ריעב דיחיה ידוהיה

 םישרדמה ןמ .דומלתה ןמ שורדו הדגא ירבד ץבשל בהא ותחישב .קסירט ידיסח

 .םימותיה תיבבו תינויצה תורדתסהב ליעפ היה .ך"נתה ןמ םיקוספו

 .הרות ירבדב ..ו הריפת:-תונוכמ ,םיינפוא ינוקיתב קסע ,הוקתיחתפב .,ץראב םג

 התיה -- שקמ תונומת קיבדה ,רייצ ,תונמא ירבדב םג קסע וייחל תונורחאה םינשב
 | .ןמא לש המשנ ול

 רשאכ .ותלוכי תדימכ ֹול רזעו הרייעהמ ץראל הלעש ימ לכב ןיינעתמ היה אוה

 .תיבה תכונח תעב תוזזמה תא עובקל דאמ חמש 'ץשי'זור-תיב תא ונק

 אבס רפכב ועקתשה םה .ןאמרפ הקלאו לסינ ,אתבסו אבס ץראל ולע 1928 תנשב
 ןמז ,1929-ב הלע עשוהי יחא .ינוניבה דמעמה ישנאכ ולע םה םג .תלוכמ תונח וחתפו

 .אבסמ לביקש השירד ךמס-לע ,המחלמה הצרפש ינפל רצק

 ייחל שיא וקב עשוהי
 ןודנו ספתנ תולועפה תחאבו (לארשי תורח ימחול) י"חלל ףרטצה ,רקב עשוהי ,יחא

 ןיק'צורוס ברה תעפשה הליעפה ,תומלוע השיערה ל"ז אתבס .יטירבה ןוטלשה י"ע תוומל

 .שממ היילתה לבחמ ותוא הליצהו םירחא םישיאו

 ץצופשכ 1947-ב .וכע אלכב בשי עשוהי .םלוע רסאמב תוומה ןיד רזג תא ול ופילחה

 .הנידמה םוק דע אבחתהו טלמנ ,וכע אלכ תא (םחול יאבצ ןוגרא) ל"צא

 .תואמצעה תמחלמב לֿפנש ,ושא ,האה

 תנשב אץואל ולע .ןאמופ הקלאו לסינ 'ר

 .הוקת-חתפב ועקתשהו 4
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 ידי-לע תוומל ןודינ ,י"חל שיא ,וקב עשוהי

 .םיטירבה

 ,התהפשמו ןאמרקוציוקב רתסא
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 הצרפ םייתניבש אלא .ךכל םיבורק ונייה רבכו ץראל תולעל וננוכתה ונא םג

 ..םונהיג ירודמ העבש רובעל ידכ ,םוקמב ונעקתנו המחלמה

 | ט י ג} ב

 רג היהש רקב המלש יבאייחא ידוד תיב לא ונרבע ,וטיגל רובעל םידוהיה וצלאנשכ

 םינטק םירבדו ןוזמ תצק ריבעהל ונחלצה .הלודג תופיפצב ונרג ."גראב ןפיוא , אליממ

 ויה םייגהו וטיגה רדג לא אבחהב םיאצוי ונייה .בערמ ונתוא וליצהש םהֹו תונחמהמ

 ,'וכו ןובס ,תוכיס ,םיטחמ ,םיטוח תרומת ןוזמ-יכרצמ ונל םיאיבמו ינשה דצהמ םיאב

 הסיבכ סביכו השיא ידגב ונשבלה יחא תא .םירבג ושפיח .םיתבב םישופיח וכרענ

 .ותוא וגרהו הטימהמ ותוא ואיצוה .קתושמ יצח ,השק הלוח בכש אבא .תיגיגב

 היֿפכ תדובעל וטיגהמ האיצי

 ,םינמרגה לש חבטמב הקב"ײצאפוקב דובעל וטיגל ץוחמ תאצל תושר לבקל החילצה אמא
 םיכרדה תשרפ לע דמע תיבה .קצול שיבכב םינוקיתה תודובע לע םינוממ ויהש
 ,לבוק--קצול--ןייצרוט--"ץשי'זור

 ,אמאל רזע םגו שיבכב דבע ,רשא .יחֹא .רלג היעשי וז הדובע תלבקב הל רזע

 ינפל וטיגהמ תאצל ונחלצה .המדאייחופת ףוליקב אמאל יתרזע ינא ,הכו םיצע תביטחב

 לסחל םיעסונ יכ ונל הליג אוה .םיישונא תושגר ול ויהש םינמרגה דחאל תודוה ,ולוסיח
 .הזה תיבהמ םג חורבל ונל ץעיו וטיגה תא

 .ידוד-תב רקב הל'הרשו יחא רשא ,ינא ,אמא ונחרב

 ֹובֹוזֹוא רעיל החיובה

 למיובב גוזה םהיניב ,םיבר םידוחי ורתתסה הז רעיב .ובוזוא רעיל ונחרב ונתעברא

 הראשנ איה .םינלופ תחפשמל ורסמ הנטקה םתב תא .יממעה רפסהיתיבב םירומ ויהש

 .רעיב וגרהנ םירוהה .םויה דע םלצא

 "יצפחו םהידגב תֹא םהמ םידדוש ,םיטלמנ םידוהי לע םילפנתמ ויה םיניארקואה
 ,םינמרגל םירסומ וא םתוא םיגרוה ויה ךכ רחא .ךרעה



 םינזיטראפה תודיחי לא ףרטצהל ךרד ושפיחו תונטק תוצובקל ורזפתה םידוהיה

 ינלופ ,שאמוט לא ונכלה אמאו ינא .םינזיטראפל ףרטצה יחא רשא םג .הביבסב וטטושש

 תגריס יתייה ףרוחב .ןרוגב ונתוא איבחה תאז תרומתו םידגב ול ונרסמ ,ובזוא רפכמ

 .קשמבו הדשב הדבע אמא .ןוזמ תצק תרומת םירחא ליבשב םגו םליבשב

 ויה -- םינלופה ןיבל ,םיצבורדנאבה ,םינמואלה םיניארקואה ןיב קבאמה ץרפשכ

 רומשל םידוהי דועו ונתוא וריאשהו הריעה ברעב םיחריב םינלופה םיקשמה ילעב

 .תילפנתה לש הרקמב וילע ןגהלו קשמה לע
 ,(הדנקב חתע) הל'הרש ידוד-תב ,שטייב המלש ויה ובו'זואב ואבחתהש םידוהיה ןיב

 .ותֿבו רדיינש לרב

 שארמ ינל עידומ היה איהו ןמגרותמכ םינמרגה לצא דבע רפכה ישנאמ דחא

 םוי ותואב םיקלתסמ ויה םידוהיה .ךורעל םינמרגה ודמעש שופיח לש הרקמ לכ לע

 .ולצינ ךכו

 אראל היילעהו הטילֿפה תיראש
 םיחרזא רותב .םיטעמה םיליצינח םע ונשגפנו 'ץשי"זורל ונרזח םיסורה אוב םע

 .זדולל ,ןילופל רובעל תושר ונלביק ,רבעשל םינלופ

 .ינאבייד :הירמ-הטנסל ונעגהו הילטיאל "החירבה. םע ונחלשנ ,יחא רשאו ינא

 תציבקל ,הדגירבה שיא ,ילאימחר רנבא תלהנהבש "םידוא ,, רעונה-רפכל יתלבקתנ ןאכ

 הינאב 1946 -ב ונחלשנו םיטקיפיטרס ויה אֹל רבכ רעונהירפכ לש הז רוזחמל ."דלוס,

 דע הנש יצחכ ונייה םש ,ןיסירפקל ונחלשנו הפיח י"ע ונרצענ .'ב הילעב "ח"מלפ,
 .1947 סרמב ץראל סנכיהל ונל ןתינש

 .הצרא העיגה 1947 תנשבו הינמרגל 'זדולמ הרבע אמא

 לעמ טולה תא ריסמ ל"ז קושילופ השמ 'ר

 .אשי'זור-תיבב ןורכזה-חול

 תואמצעה תמחלמב לפונ יחא

 אוה .ל"הצל בדנתה ,האושה תונש לכ תא יתרבע ותא דחי רשא ,רקב רשָא ,רקיה יחא

 םויב ,םורדב הישנמ-קריע תרטשמ לע ברקב לפנ תואמצעה תמחלמבו ןוירשּב תריש

 ,16.10,1948 ,ט"שת ירשת ג'י

 .(1935) רקב הל'הושו רשא ,לאושי

 הרושב לאמשמ ןושאר .(1932) םימותיה-תיב ןינבב ,הבוסולק דודגה ןמ ר"תיב לש הושכה תגולפ

 .לארשי-אראב םודרגה ילוע ןושאר ,ףןסוי-ןב המלש תיעצמאה
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 האמה תליחתב תינויצה העונתה

 ךילוא באז

 םלועה תמחלמ ינֿפל היה .ןאגאק ילתפנ 'ו

 "תוצואל וגיה ."המוד ,7 דמעומ הנושאוח

 .הֿפיחב רג ,ןורהא ,ונב .בר םש שמישו תיובה

 'אשיווומ סםילועה ינושאומ ,ןילוא באז

 הביסמב הכונח-ימד לבקמ ,וז תמישו רבחמו

 -ובגל ועיגהב 'ץןשי'זור-תיבב ודובכל הכרענש

 תונרוכה יצולחמ היה ךןילוא באז .תור

 .טויה דע הב קסנעו לאושייצואב
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 ,םירשעה האמה תליחתב ,'צשי'זורב רעונה

 יתׂש ויה .תיסורה הכפהמה ילג םע ףחסנ

 ילעופו ס"ס : תויטסילאיצוס-תוינויצ תוגלפמ

 .ןויצ

 יל םירוכז הלאה תוגלפמה ירבח ןיבמ

 הרומ היהש ,רניש סירוב ,שטילארד עשוהי

 ורתוי ריעצה רעונה ,ונחנא .םינמפורגהו

 .םהלש תולועפה ירחא ונכשמנ

 םויב המייקתהש הנגפהה תא חכשא אל

 -וטיטסנוקה ןתמ סםוי ,1905 רבוטקואב 7

 תרישבו םודא לגדב ,דיב םיחדקא סע .היצ

 .בוחרה ךרואל םינומה וניגפה ,הזיילסראמה

 ועיגהש תועומשה םעו הכפהמה יוכיד םע

 ךלפה ריעב םורגופה דוחיב ,תוערפה לע

 רבשמ .הליבחה הקרפתה  ,רימוטייז ונלש

 םיריעצה .ונילא סג עיגה הנידמב תוגלפמה

 םש ,הסידואל רקע רניש סירוב .דומלל ועסנ

 -סידוא; ןותעב םירמאמ תביתכב ףתתשה

 רעונהש ,ולש רמאמ יל רוכז ."יטסובונ הייק

 ףס לע ומיחרו וליחדב ותוא ארק הרייעב

 .שרדמה-תיב

 -ל ,םימיה-תרעסב ,רבע שטילארד עשוהי

 -ה םג .ןרב תטיסרבינואב דומלל הירצייווש

 .הרייעה תא ובזע םינמרפורג

 בושו הכפהמה יוכיד ירחא םינש ורבע

 ןיבמ .תונויצל םיליעפ ןגראתהל וליחתה

 וןמכוה יסיפ :יל םירוכז רתויב םיליעפה

 ,קוידד הרומהו ,(ול וארק יֿפפ) סיקטלז יסיֿפ

 םילקש םיציפמ ,תונויצל םיפיטמ ויהש

 רפוסה ומכ ,אוחהמ סינוש סיפיטמ םיאיבמו

 .תסנכ-יתבב ףיטהל ,ליילהי

 איה ,וז הפוקתמ יל הרוכזה ,לארשי-ארא

 היה ב"וש גילְג ילש אבסש לארשי ארא אל

 -לעב-ריאמ 'ר לש תואספוק הליבשב קירמ

 התיהש ,לארשי אוא תמדא תיקשו סנה

 אובישכ ,ורבק ךותב הרופל ולצא הרומש

 ...ומוי

 חוטב טלקמ לש ארא רבכ וז התיה ימיב

 הרומ היהש ימ ,רוטנק היסוז לצא .לארשיל

 ןורטאיתב םינקחש תנומת יתיאר ,לבוקב ילש

 הבו ןיסנג לש ותופתתשהב ,אראב ןושארה

 ,צינקרוט ,רוטנק לש ורבח לש ותנומת

 הלע רוטנק ."ריעצה לעופה , ידסייממ היהש

 .םיבנע תירקב אצמנ ורבק .וימי ףוסב הצרא

 .םינוש םיצובקב תורבח ןה ויתונב

 ,םיפסאתמ ונייה ןאגאק השמ לש ותיבב

 ןויציריש םירש ,תונוש תולועפ םיננכתמ

 .לארשי-צארא לע סםימלוחו

 רש היה ,ףרוח-תלגעב לויטב ,ףרוח יברעב

 ,שדוק תמדא ךיא ,ךיא, :ןאמסקאו לבייל

 םוקנ ךדחי ינומכ תא םג ול ,הימוה ךל ישפנ

 ."היחתל דוע

 "הישות, ירפס תא ונינק .הירפס ונדסי

 ךלֿפנרב ר"ד לש ורפסמ היפוסוליפ ונדמלו

 ."םיהלאו תעד;

 -ןרקל ףסכ ונפסא ,םילקש תצפהב ונקסע
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 תשקב ֹוב ,גרובצניג ןוראבה תאמ בתכמ

 .התביבסו 'צשי'זור לע ירוטסיה רמוח ףוסאל

 םידוהיה תע ,םירופכה-םוי ברעבו תמייקה

 -יצמ ונייה ,תסנכה:-תיבב "תורעק ,,ל םיבדנמ

 וניה ףסכה תאו ןויצ-יבבוח לש הרעק םיג

 ,ןויצ-בבוח לש יאסידואה דעול םיחלוש

 .ןיקשיסוא םחנמ דמע ושארבש

 ותיבב ןינמ םיכרוע ונייה הרות-תחמשב

 ומרת הרותל סםילועה .ןטסק לשרה לש

 וניה םימרותה תמישר תאו תמייקה-ןרקל
 -והש ינויצה ןותיעה ,"טיוסזר,ב םימסרפמ

 .גרוברטפב עיפ

 "ותחב םג תמייקה-ךרקל סימירתמ ונייה

 ויה ,םלואל םיסנכנ ןיה םימירתמהשכ .תונ

 להקה .ייהוקתה,, ןוגינב םיחתופ י"רמז-ילכ ,,ה

 .םוד דמעו םידוקירחה תא קיספה

 -ויצל סיטסידנאגואה ןיב תקולחמה ןמזב

 -לאינולוקה תוינמ תא ריבעהל ונלעפ ,םינ

 .קנב הניתשלפ-ולגנאל ,ןודנולב היהש ,קנב

 הצרא תולעל הסינש ונלש רעונהמ ןושארה

 .עיגה אל הצוא לבא ,ןאמסקאו לבייל היה

 .ןריזחהו לובגה ינֿפל וגישה ,וירחא ףדר ויבא

 .תמו הלח ,ןנטצה ךרדב

 תא ונרבעה ,"רבע-תפש, תדוגא דוסי סע

 םירפס תונקל וניברה .רחא תיבל הירפסה

 ,ןאגאק השמ :ויה הוב םיקסועה .םישדח

 / .אצלפ קחציו ןטסק

 יווטסיה ומוח ףוסיא

 ףוסיאב קוסעל ובריה הפוקת התואב

 ונשקבתנ .היסורב םידוהיה תודלותל רמוח

 חביבסב רמוח ףוסאל גרובצניג ןורבה י"ע

 -עהו הליהקה סקנפ יתאצמ היליקיסב .ונלש

 .םינוש סיעטק ונממ יתקת

 ,רלה ןמפיל בוט-םוי 'ר לש תניינעמ הנקת

 הרייעב בר שמישש ,בוט-סוי תופסותה לעב

 יניד לע ברה רסא וז הנקתב .יל הרוכז ,וז

 וה םויב ריעל צוחמ סיגד רוכמל הרייעה

 ..תבשל םיגד ורסחי אלש ידכ

 ריטסה תפש לע היונב התיה היליקיס

 .םיגז רחסמבו גידב וקסע היבשותו

 ויהש ,םירישו תוניגנמ ףסא טיפוק לשרה

 ,וולש ףסואהמ דחא ריש .הפוקת התואב

 .םויה דע םירש ,'ןזח א סָאד יא ,יוא,

 הסידואב םידומיל תונש ירחא יתרזחשכ

 .תירבע רבדמו דמול רעונ יתאצמ ,הרייעל

 וב ולפיטש ,םיינע ידליל רפס:-תיב יתאצמ

 ,(ךראב הרטפנ) אלפ הליב : תודחא תורענ

 תרפוסה םהיניב ,םינויצ תצובקו ןהכ לדנייש

 לש ותיבב םיפסאתמ ויהש ,גרבנגייפ לחר

 .יקצוטסולאיב תחקרמה:תיב לעב

 .אראל הלעש ונירבח ןיבמ ןושארה יתייה

 .רקארב רזעילא הלע ירחא .1912 תנשב יתילע
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 .בילטוג-רטשיײֿפ לחר

 נ

 .ןאגאק ןוהא ונתחו ותב ,ןייטשבוא בקעי 'ו

 .האושה ינֿפל לארושייצראל הלע באה
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 ןאב רעד ייב "הוקתה,ןעגניז רימ

 תונורכז קנַאדעג ןפיוא רימ ןעמוק לָאמטּפָא

 ױזַא ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןרָאי-רעדניק יד ןוֿפ

 ןַאד ךַאנ ןענעז רימ ליײוװ ,ךייר ןוא ןייש

 סָאד ןענַאטשרַאפ טשינ ןוא וויאַאנ ןעוועג

 רעד ןיא ןעוועג סעּפע טא'ס רעבא .ןבעל

 רעשידיי רעד ןופ רעדעי טשינ סָאװ ,טפול

 .טליפעגּפַָא םע טַאה טנגוי

 טנרעלעג ךיא בָאה ןסַאלק ריֿפ עטשרע יד

 ,רערעל רעד .עלוש-סקלָאפ רעשידיי רעד ןיא

 רעקניל רעטנערברַאֿפ ַא ןעוועג זיא ,ןַאמרוי

 ןעמ טָאה רעטעּפש טייצ עצרוק ַַא .טסישידיי

 ןיא רעבירַא ןיב ךיא ןוא טריטסערַא םיא

 --- .לקירב רבענ עלושסקלָאֿפ רעשיליוּפ רעד

 עטיא רעבירַא ךיוא זיא רימ טימ ןעמַאזוצ

 ,זוי

 ןַא ןעוועג זיא עלוש רעד ןופ רעטייל רעד

 טײקינילק רעדעי רַאפ ןוא טימעסיטנַא

 רעביא ןגָאלשעג רעדניק עשידיי יד רע טָאה

 טָאטש ןיא ןעמוקעג זיא טלָאמַאד .טנעה יד

 ןביוהעגנָא טָאה'מ ןוא רעדניב רערעל רעד

 -"תוברת, עשיערבעה ןַא ןענעפע ןגעוו ןדער

 ןיק ןטיירגוצ טנגוי יד טעוו'מ וו ,עלוש

 .לארשי-ארא

 ןביוהעגנָא ןבָאה ןַאמרעביוז עינָאס ןוא ךיא

 סרעדעֿפדלָאג ןיא ןרעדניב ייב תירבע ןענרעל

 רעד ןיא ןײרַא ךיא ןיב ךָאנ רעד ןוא ,בוטש

 .עלוש-ייתוברת,

 רעד ןופ רעגנעהנַא יד ןשיווצ ףמַאק רעד

 -""תוברת,, רעד ןופ ןוא עלושסקלָאֿפ רעשידיי

 טָאה סעד צַארט .רעפרַאש ַא ןעוועג זיא עלוש

 ןוא טלקיװטנַא רעיײז עלוש-י'תוברת,, יד ךיז

 עקיזָאדיד .סידימלת עשידיי ךאסַא ןגיוצעגוצ

 עיירטעג ןרָאװעג סעדכַאנ ןענעז םידימלת

 ןעוו ןעוועג טציא ךיא טלָאװ ּוװ ,םיצולח

 ןעמוקַאב בָאה ךיא סָאװ ,גנויצרעד יד טשינ

 טנַאקַאב ןעוװעג זיא סָאו ,עלוש רעד ןופ

 ? םינקסע ןוא רערעל עריא טימ

 ףיוא ןרָאֿפעגּפָא יא קּויניִז ילתפנ ןעוו

 ,"אולחה,,} ןופ םירבח ,רימ ןענעז ,הרשכה

 זיא'ס .ןטײלגַאב םיא ןַאב רעד וצ ןעגנַאגעג

 -יערבעה ךעלטנפע ןעגניז וצ ןטָאברַאֿפ ןעוועג

 ןשיווצ ןטלַאהַאב ךימ בָאה ךיא .רעדיל עש

 -ןקעגנָא זיא ןַאב יד ןעוו ןוא ,סענָאגַאװ יד

 ןיא ןײרַא זיא ןייטשרעלעג לרעב ןוא ,ןעמ

 -רַאֿפ עלַא רימ ךָאנ ןוא ,ךיא בָאה ,ןָאגַאוװ

 "הוקתה ,, ןעגניִז ןביוהעגנָא ,םירבח עטלמַאז

 .לוק ןכיוה ןפיוא ---

 ןיא ןלַאֿפעגנײרַא ןענעז ןטנַאיצילַאּפ יד

 .טרסמרַאפ ךימ טָאה צגש ַא רענייא ןוא סעכ

 ""תוברת,, רעד ןיא ןעמוקעג זיא ײצילַאּפ יד

 ןוא רָאטקעריד םוצ ְךיִז טעדנעוװעג ,עלוש

 טָאה ףוס סוצ .ןפָארטשַאב ךימ טגנַאלרַאֿפ

 טניוװעג טָאה סָאװ ,צלָאה טנַאיצילַאּפ רעד

 ןעמוקַאב סעּפע טָאה ןוא לסעג רעזדנוא ןיא

 ןינע ןצנַאג סעד טעלגראפ ,ןטַאט ןיימ ןופ

 .םולשב ךרודַא אֹלַא זיא'ס ןוא

 לארשי ,(בילטאג) רטשייפ לחר }

 ו

 רתסא ,ל"ז (ןֿפ) הינור ,השמ :לאמשל ןימימ םידמוע .םתיֵב ינבו הנח ותשא ,קשורוב ןימינב

 תהא התיה ,ותסא ,ותב רשא ,ונוב-תעבג אוביקל ףוטצהו 1924 תנשב הלע ןימינב .םייחו

 .וידסייממ
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 ,רואינש לאושי םע ר"תיב תונב תצובק

 .ננגס רומומ היראו ,ןקהת דקֿפמ

 .ר"תיב ירבח השמח

 ךֹודו היח :ר"תיב לש םינושאוה םילועהמ

 .קשורוב םייחו רוטנק

 .1932 תנשב ר"תיב ןקב דוולסקא .א רוקיב

168 

 .ריתיב ידלי תצובק

 רפסה:תיב תא רמגש ,רשכומה רעונה

 לש תונחל סנכיהל צלאנ הרייעב ידוסיה

 ךרוצ לכ היהש ילב ,םהל ''רוזעל ,,ו וירוה

 -ובשח לוהינ ודמל םיטעמ םירקמב .ותרזעב

 לביק -- חילצה םאו ןפנורב לטומ לצא תונ

 םיקסעה דחאב תונובבשחה לוהינ תדובע

 .ריעב םילודגה

 לא קנחמהמ תאצל ךרד ושפיחש ויה

 ,הדאנאקל ,הקירמאל ורגיהו בחרה םלועה

 .(םינאצאקה) ועיגה לאגוטרופל ףאו ליזארבל

 ילב הרייעב בבותסה ,בשוחה ,בוטה רעונה

 תעונתל ופרטצהש הלא .הוקת ילבו קופיס

 יתגלפמה ןויערבו הרבח ןודעומב ואצמ רעונה

 -ןקרופ ואצמ ,רתוי בוט דיתע לע סיחוכיוובו

 .םהייוואמל המ

 ר"תיב ןודעומב תולועֿפ

 ,ר"'תיב ןודעומב תבשה-ברע תא רֶכוז ינא

 :רמולכ "טנווא-לטסעק,, יֿפשנ םיכרוע ויחשכ

 ,הביתב ומשוהו קתפ לע ובתכנש תולאש ברע

 ס'יב להנמ ,טרווטוג םכותבו ,םירגובמהו

 -פמה המארגורפל סאתהב םיבישמ ,""תוברת;;

 .הלאש לכ לע הקלחו הטושפ הבושת ,תיתגל

 לא ונאצי קצולב יקסניטובא'ז רקיבשכ

 תנחתב ורבעב וינפ תא לבקל תבכרה

 .קצולב ותוארל ונעסנ כ"חאו 'צשי'זור

 'אשי'זורב לגרודכ

 ןקחש יתייהו ר"תיב תצובקב יתקחיש ינא

 "'ובק התיה ןכ ינפל רפסמ םינש .בוט לגרודכ

 ןגריא ."יבכמ, -- דבלב תחא לגרודכ תצ

 ןקחש היהש ,ל"ז יקסראבארג המלש התוא

 הצובקב .הצובקה שאר שמישו צרענו ןייוצמ

 ןזור ךורב ,יקסראבארג םייח םג וקחיש וו
 .ךרענה רעושה היהש ,ןאמקילג המלשו

 שולש ויה ימיב .קחשמה תא יתדמל םהמ
 תיללכה הצובקהו יילעופה , ,ר""תיב : תוצובק
 ,"םיצקש, המכ םג הב וקחישש תינוריעה

 לש הרקויה תצובק וז התיה .קלאיב ומכ

 ודובכב ,יקסלופאז ,היריעה שארו 'צשי'זור

 ןקחשה תא שקבמ סםימעפל היה ומצעבו

 -שכ ,בצמה תא ליציו ףתתשיש בוטה ידוהיה

 .תרחא ריעמ הצובק דגנ תקחשמ התיה

 םיחאה לגרודכב ונייטצה תונורחאה סינשב

 .דועו רֿפט ןבואר ,ןאגאק גילו הל'השמ

 -ה י'ע קירה חטשה היה לגרודכה שרגמ

 לוחה תומיב .תבכרה לש (ףיצרה) 'יהפמאר,

 ךותל האובתה יקש תא םינולגעה סש וניעטה

 וקחיש ןושאר ימיבו תותבשב .תבכרה תונורק

 יש שרגמה לע וקחיש םימעפל .לגרודכ םש

 ..םידיריב תומהבה קושל שמיש

 -מב ץרפש חוכיווב קלח וחקל ר"תיב ירבח

 תינויצה העונתהו "צולחה ,, ןיב ינויצה הנח

 ומיקה סה .תיטסינויזיברה העונתה ןיבל

 .םימותיה:תיבב םהלש הרשכהה תגולפ תא

 לכ לע טלתשהל "צאולחה ,ל תתל אל ידכ

 .ויצח תא וספת סה ,תיבה

 םולש) ףסויןב המלש היה וז הרשכהב

 ךכ רחא אצוהש -- קצול דילי (קיניצאבאט

 -ה היה אוה .יטירבה ןוטלשה י'יע גרוהל

 .לארשי-אראב תוומל ןודינש ןושארה

 ונייטצהש ו"תיב ירבח

 ורואינש לארשי היה ןושארה ר"תיב דקפמ

 הלע רשאכ .העונתה לע ביבחו לבוקמ היהש

 הנמתנ ,הבהז ותיער סע צראל '"הקלורס,

 הלעשכ .רומרמ הירא ,ונגס ר"תיב ןק דקפמל

 -- הילאמ ותייער סע ,אראל רומרמ הירא םג

 םג הצור ינא .ןאגאק צץרפ דקפמל הנמתנ

 הלוולו :םיליעפה םירבחה תא ריכזהל

 "ורק קנונו רופלב השמ ,בוב הלסוי ,םיובנזור

 -יבוסה ימיב תרתחמ תולועפ ןנכיתש ,סרימ

 י'ע תוומל ןודינ (ילארשי) רקב עשוהי ; םיט

 ותלועפ ןוועב ,לארשי-אראב יטירבה ןוטלשה

 ייטבו סנב קר ,(לארשי תורח ימחול) י"'חלב

 -הו קושילופ השמ 'ר ודוד לש רוסמה םלופ

 "ורק חיסיִז } הילתה לבחמ לצינ ולש אתבס

 יח ,(ימואל יאבצ ןוגרא) לייצאב לעפש ,סרימ

 תמחלמב לֿפנ ,רקב רשא ; קרוירינב תעכ

 .הישנמ קריע לע ברקב תואמצעה

 סםיײה :צראל ולעש העונתה ירבח ירה

 סעטמ התלע ,ינדרי המולב יתוחא } קשורב

 ן רואינש הבהזו לארשי } 1937 תנשב ר"תיב
 ן 'ץאגופ (בוד) הילובו רומרמ הילאמו הירא

 .רוטנק דודו היח

 ,ל"ז יקסראבארג המלש :ולע רתוי רחואמ

 "ורק היסיז ,ןייפ-יקסראבארג (הרש) הינוס

 -כילרא היצנומ ,טאלבצראווש היח ,סרימ

 דועו רקב הרשו רשא ,ןיטוג-ןרוק הזור ,טכרג

 .היינשה םלועה תמחלמ ירחא ןולעש

 לייחה תיוב
 ןגראתה ינלופה ןוטלשל תונורחאה םינשב
 דוחייב ,םיבר סיריעצ .יילייחה תירב,, הרייעב
 .הז ןוגראל ןפרטצה ,ינלופה אבצה יאצוי

 ןוטלשה .ןייטשדנאמאיד לאומש דמע וׂשארב

 תונגראתהה תא הפי ןיעב האר ינלופה

 -סינויסברה םינוגראה יכ ,תיטסינויזיברה

 תועונתה ןמ ידוהיה רעונה תא וכשמ םייט

 .תוינלאמשה

 הקבמולוג לאינד



 אי
 יי לא קאט א

 ה'לסוי ,קושטנורא ןקה דזקֿפמ :ןימימ הינשה הרושב .(1931) 'צשיזורב ר"תיב תלהנה
 .קשורוב םייחו ןאמריינ היסומ ,רומומ הירא ,דקֿפמ -- רואינש לארשי ,רוטנק דוד ,בוב
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 .דקֿפמ -- ןייטשרלג ףסוי : הנושארה הרושה עצמאב .ן"צרוט דיילע הרשכה תגולֿפ

 יי

 ןאמרביוז החמש
 -חתפב עקתשהו ץראל הלע ןאמרביוז החמש

 .ר"תיבל ךייתשה 'צשי'זורב .הוקת

 םדאו האובת:רחוס היה  יצחנ ,ויבא

 .ריעב לבוקמ

 הצעומב ליעפ רבח החמש היה לארשיב

 -תיב תמקהב ךמתו הרייעה יאצוי ןוגרא לש

 .יצשי'זור

 םשר .החפשמה ןדבא תא באכ וימי לכ

 "ונמ אוצמל לוכי אלו ןורכזה חול לע סתוא

 -רא םתולעהל קיפסה אל יכ לע ושפנל הח

 .ףאשש יפכ ,הצ

 -ממ המחנ ותשא .ריעצ ליגב רטפנ אוה

 -תיב סםעו וירבה סע רשק סײקל הכיש

 .יצשי'זור

6 

5 
0 

 : םיחרואה םע ותייערו ל"ז ןאמרביוז החמש
 !אשיזוו תיבב ןייטשרלג לרבו רגרב הינוס
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 .הינס סםתבו להו ותׁשא ,ןאמרביוז יצחנ
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 רעקארב רזעילא ןויצ-רישא רעד

 ילאימחר רנבא

 -ָאטָאפ ַא ןענישרעד "רבד, גנוטייצ רעד ןיא זיא ,1957 רָאי ןיפ געט יד ןופ ענייא ןיא

 :ןבירשעגנָא ןעוועג זיא םיא ףיוא ןוא לטרַאק ַא ןופ טַאטס

 ."רוא קרב -- ירזעב יבא יהולא, :ןבירשעגרעטנוא ןוא ,"םיקוחר םיבורקה יחאל?

 ךיז טָאה רעכלעוו ,םחש ןתנ רעביירש רעד עװקסָאמ ןופ טכַארבעג טָאה לטרַאק סָאד

 רעטנַאקַאבמוא ןַא .לארשי ןופ רעיײטשרָאפ סלַא לַאװיטסעפ-טנגוי םענופ טרעקעגקירוצ

 ןענופעג ךיז טָאה רע ןעו ,טנעה ענייז ןיא לטרַאק סָאד טּפוטשעגנײרַא טָאה שטנעמ

 ,ןרָאװעג םלענ דלַאב זיא ןַאמ רעד .ןומה ןקידבוט-םוי םעד ןשיווצ

 ַאבמוא רעד זיא ,גנוטייצ רעד ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא לטרַאק סָאד ןעוו
 ,דנַאל ןיא עטנַאקַאב ןוא םיבורק ענייז ךרוד ןרָאװעג טנעקרעד דלַאב ךיי רעטנַאק

 םעד ןופ טיידנָא םעד ןענַאטשרַאפ דלַאב ןבָאה ייז .די-בתכ םעד טנעקעג ןבָאה עכלעוו

 ,רעקַארב -- רוא-קרב :רזעילא -- ירזעב יבא יהולא :טפירשרעטנוא

 ? רעקַארב רעכעלרעדנווו רעד סָאד זיא רעוו

 י"א ןייק עיסאנמיג רעד ןופ ןפאלטנא
 ןופ קירבַאפ רעסיורג רעד ןופ רעמיטנגייא רעד ,רעקארב והילא ןופ ןוז רעד ,רזעילא

 (ןטצעל) ןטכַא ןופ ןפָאלטנַא 1913 רָאי ןיא זיא (קירב ןרעטנוא) שטשישזָאר ןיא ףָאטש

 ןגעק ןוא ענליוו ןיא ןהכ ןופ עיזַאנמיג רעשיסור-שיאערבעה רעטמירַאב רעד ןופ סַאלק

 טלַא ןַאד זיא רע .לארשייץרא ןייק ןעוועג הלוע רע זיא ןרעטלע ענייז ןופ ןליוו םעד

 לַאעדיא ןשיטסינויצ ןייז ןכעלקריװרַאפ טלָאװעג טָאה רע .רָאי 17 יו רעמ טשינ ןעוועג

 טירטסופ םעד ןיא ןייג ןוא דרע יד ןטעברַאַאב ,רעטעברַא ןַא ןייז טסייה סָאד -- שיזיפ

 .ןודרוג .ד .א ןופ

 ןוא סעמַארגעלעט ןוא ווירב רעהפיוא ןָא טקישעג ןבָאה ,ןרעטלע עטרעטישרעד יד

 ןָא רעבָא .עיזַאנמיג יד ןקידנערַאפ ןוא םײהַא ןרעקמוא ךיז לָאז רע ןטעבעג םיא

 .ןפלָאהעג טשינרָאג טָאה'ס .טַאטלוזער

 תרנכ ןוא ןמש-ןב ןיא
 יד טימ רעטעּפש ןוא ןוסלנצכ לרעב טימ ןעמַאזוצ ןמש-ןב ןיא טעברַאעג טָאה רזעילא

 ןַאד ךיז טָאה'ס עכלעוו ןשיווצ ,1914--1915 ןרָאי יד ןיא תרנכ הצובק רעד ןופ רעדנירג
 רעד ןגעוו טמולחעג ןוא טעברַאעג ,טרעביפעג טָאה רע .רזשיןוסלנצכ לחר ןענופעג

 ..שרעדנַא טלָאװעג רעבָא טָאה לרוג רעד .קלָאפ ןוא דנַאל םעד ןופ גנוזיילסיוא

 ןוא ןיכורָאב :ענװָאר ןופ סרעטעפ ייווצ ענייז םיא וצ ןעמוקעג ןענעז 1914 רָאי ןיא
 לייוו ,םיהַא ןרעקמוא ךיז לָאז רע זַא ןעװעג עיפשמ םיא ףיוא ןבָאה ןוא ,םיובנענעט

 ,רעצ סיורג ןופ ןרָאװעג קנַארק רעייז זיא רעטָאפ רעד

 ןפָאלטנַא זיא החפשמ ןייז .המחלמיטלעוו עטשרע יד ןכַארבעגסױא זיא גנילצולּפ

 .געווסיוא ןייק קידנבָאה טשינ ,דנַאלסור ןיא ?ןקעטש, ןבילבעג זיא ןוא סעדָא ןייק

 ןיא דמערפ טליפעג ךיז טָאה רע ,טרעטיברַאפ ןעוועג ןבעל ץנַאג ןייז זיא רזעילא

 םעד טימ ןעוועג קידנעטש זיא ץרַאה ןייז .לארשייץרא ןופ םירבח ענייז ןופ ןסירעגּפָא

 ,ןויצ טיוב סָאװ קלָאפ

 ילת ןיא לעבַא עליצ ןוא ןעזָאר הירַא ןוא ןורהַא ןעניזוק ענייז וצ ווירב ענייז ןיא

 ,רענייב ענייז ןיא רעייפ ןטעװעמַאהעג םעד ןגעוו זמר ַא טימ ןבירשעג רע טָאה ,ביבא

 םילוע עטשרע יד

 ׁשטשישזאר ןופ

 עשיטסינויצ יד ןוא גנוגעװַאב ןויצ-תביח יד

 ןרעסערג א ןעמונעגמורַא טָאה טייקיטעט

 וצ רעבָא ,ןדיי רעשטשישזָאר יד ןופ לייט

 ןוא לַאעדיא ןשיטסינויצ םעד ןכעלקריװרַאֿפ

 ליפ טשינ ןבָאה לארשי-צרא ןייק ןייז הלוע

 יז ןופ עקיניײא זיולב .ןעוועג הכוז יז ןופ

 -ארא ןײק ןייז וצ הלוע ןעוועג הכוז ןבָאה

 -ָאר ןופ םילוע עטשרע יד ןשיווצ .לארשי

 ןַא ,ךַאלָאװ םהרבא ןעוועג זיא שטשישז

 ןופ רעיוב ַַא ןוא טסינויצ רענעבעגעגרעביא

 -מנייא לארשי-צרא ןײק קעווַא זיא רע .ךַאפ

 רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאֿפ ןרָאי עק

 סא לארשי-צרא ןיא זיוה ןייז .המחלמ-טלעוו

 זי סָאו שטנעמ ןדעי רַאֿפ ןֿפָא ןענַאטשעג

 ןוא קצול ,שטשישזָאר ןופ ןעמוקעג סעדכָאנ

 ןפלָאהעג רע טָאה יז ןופ ליפ .טנגעגמוא

 ןעוועג זיא רע .דנַאל ןיא ןענדרַאניײא ךיז

 רענייא ןוא ביבא-לת ןופ רעיוב עטשרע יד ןופ

 ! ךורב ורכְס אהי .םינלבק עטשרע יד ןופ

 ךיוא ,שטשישזָאר ןופ הלוע רעטייווצ רעד

 ןעוועג זיא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאֿפ

 ןיא ךיז טָאה רע .ךילרע (באז) ףלָאװ

 ןוא טפַאשטריוװדנַאל וצ ןעמונעג לארשי-ארא

 רע .טכוצ-ןעניב טימ ןבעגעגּפָא לעיצעּפס ךיז

 ןפיוא םיצולה עטשרע יד ןופ רענייא זיא

 .לארשי-צארא ןיא גינַאה ןוא ןעניב ןופ טיבעג

 .גָאט ןקיטניה ןשב קיטעט ךַָאנ זיא רע

 !רַאי 120 ?יב ןייז םימי ךיראמ רע לַאז

 ןויצ-"ריטסא -- רעקארב רזעילא
 ךיוא ,שטשישזַאר ןופ הלוע רעטירד רעד

 ןעוועג זיא ,המחלמ:-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ

 .רעקארב והילא ןופ ןוז רעד ,רעקַארב רזעילא

 רעשיטסינויצ ַא ןיא ןרָאוװעג ןגיוצרעד זיא רע

 -סיוא ךיז רע טָאה ןַא-טייחדניק ןופ .בוטש

 -עטַאמ ןיא סרעדנוזַאב ,ןענרעל ןיא טנכייצעג

 עפיט טרעבַארעד ךיוא טָאה רע .קיטאמ

 ןוא ךַארּפש רעשיאערבעה רעד ןיא תועידי

 רעד ןיא טנרעלעג טָאה רע .רוטארעטיל

 -סור ןיא עיזַאנמיג רעשיערבעה רעקיצנייא

 -וצ טנרעלעג טָאה רע .ענליוו ןיא -- דנַאל

 ןיא .ל"ז עיסוז רעדורב ןיימ טימ ןעמַאז
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 ,לקיטרַא םעד ןופ רבחמ רעד ,ןזור היוא
 -סטרובעג ןקירעי-80 ןייז ּוצ טועַאב טרעוו
 יאצוי ןוגוא ןופ רעציזרָאֿפ ןכרוד גָאט

 -עפס ַא ףיוא ,ילאימחר רנבא רמ ,'ץשי'זור

 .שטשישזָאויתיב ןיא טעקנַאב ןלעיצ

 סַאלק רעטכַא רעד ןיא קידנעייז ,1913 רָאי

 ,סנעמַאזקע ערוטַאמ יד רַאפ שממ ,עיזַאנמיג

 ןוא תולג סעד ןזָאלרַאֿפ ןסָאלשַאב רע טָאה

 ןרָאװעג זיא רע .לארשי-ארא ןייק ןייז הלוע

 ןוא ןיקתיו ףסוי ןופ טסולפניײאַאב רעייֵז

 רעד וצ גנודנעוו ןייז ףיוא ןפורעגּפָא ְךיִז

 ןײק ןייז וצ הלוע תולג ןיא טנגוי רעשידיי

 סולשַאב ןייז ןגעו טָאה רע .לארשי-ארא

 יד טשינ וליפַא ,טלייצרעד טשינ םענייק

 קידנעײז .החּפשמ עטנעָאנ יד ןוא ןרעטלע

 טָאה ,םייהרעדניא ןעירעפ רָאי-יינ יד תעב

 םידומיל יד וצ ןרעקוצמוא ךיז טָאטשנָא רע

 ןוא סעדַא ןייק ןרָאּפעגקעװַא ,ענליוו ןיא

 .פי ןיק טרָאד ןופ

 ןעמוקעגנָא םיא ןופ זיא םורַא טייצ ַא ןיא

 והילא רעטעפ רעד .לארשי-ארא ןופ ווירב ַא

 -רעד ַא ןעמוקַאב ווירב םעד קידנענייל טָאה

 ןוז ןייז ןיא .ןרָאװעג קנַארק ןוא גנורעטיש

 עסיורג טגיילעג טָאה רע ןכלעוו ןיא ,רזעילא

 טימ ןוא תוטשדחור ַא ןײרַא יא ,ןעגנונפַאה

 .ערעירַאק ןייז טרעטשעצ טנעה ענעגייא ענייז

 ןענעז סעמַארגעלעט ןוא ווירב עקילייצמוא

 עטיב רעד טימ םיא וצ ןרָאװעג טקישעג

 טָאה ךַאז ןייק רעבָא ,ןעמוקקירוצ לָאז רע

 ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע ;ןפלָאהעג טשינ

 .ןגָאּפַא

 גנובערטש יד ןוא לארשי-ארא וצ עביל יד

 רבוג טָאה רעיוב עריא ןופ רענייא ןייז וצ

 טעברַאעג טָאה רע .ןעגנולכיורטש עלַא ןעוועג

 טפַאשטריװדנַאל רעד ןיא טייצ עסיוועג ַא

 ןיא רעבירַא רע זיא רעטעּפש ןוא ןמשדןב

 עטשרע עריא טימ ןעמַאזוצ ,תרנכ תצובק

 ,קַאצנירּפש ,ןוסלנצכ לרעב ,לשמל ,יוװ ,רעדנירג

 .ערעדנַא ןוא ןַאדרָאג .ד .א
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 עכלעװ טימ ןשטנעמ עסיורג יד וצ ןוא דנַאל םוצ טּפַאשקנעב עקרַאטש ןייז ןגעוו
 ,הציחמ רעייז ןיא טייצ עצרוק ַא ןטעברַא ןוא ןבעל וצ ןעוועג הכוז טָאה רע

 זיא'ס .םיא ןופ ווירב ןעמוקנָא טרעהעגפיוא ןבָאה ,טעטרַאװרעדמוא ץנַאג ,גנילצולּפ

 ןעניזוק ענייז ןבָאה 1955 רָאי ןיא .גנודניברַאפ יד םיא טימ ןרָאװעג ןסירעגרעביא
 ןופ ןרָאװעג טיײרפַאב זיא רעכלעוו ,םענעגנַאפעג-סגירק ןשטייד ַא ןופ ווירב ַא ןעמוקַאב
 ןסייהעג רע טָאה ,לעמהיד סנַאה .םייהַא ןעמוקעג זיא ןוא שינעגנעפעג רעשיסור רעד
 .ןרזעילא ןגעוו םיטרּפ טלייצרעד רע טָאה ווירב םעד ןיא

 טימ ןעמַאזצ ןסעזעג רענעגנַאפעגיסגירק רעד זיא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע יװ
 ןבענ ,לארוא ןופצ ןיא .ר.ס.ס ימָאק ןיא עטריטסערַא רַאפ סעבא רעגַאל ןיא ןרזעילא
 ,קַארַאב ןייא ןיא ןעמַאזוצ טבעלעג ןבָאה ייז .1954--1953 ןרָאי יד ןיא לָאּפ-דרָאנ םעד

 .טפַאשגנע רערעיוהעגמוא ןַא ןיא עטריטסערַא 200 ןענופעג ךיז ןבָאה'ס יױװ
 טייקיטעט רעשיטסינויצ רַאפ עמרוט רָאי 25 ףיוא ןרָאװעג טפשמרַאפ זיא רזעילא

 רעגַאלןטנַאטסערַא םעד ןיא ןעגנוגנידַאב יד .ךַארּפש עשיאערבעה יד ןענרעל רַאפ ןוא
 טעװ רע זַא ,גנונפָאה ןייק ןעוועג טשינ טעמכ זיא'ס ןוא ערעווש רעייז ןעוועג ןענייז

 ,שטייד םעד ןטעבעג רע טָאה רעבירעד ,םונהיג םעד ןופ ןעײרפַאב ךיז זיא סע ןעוו
 ןיא םיהַא ןרעקמוא ךיז טעװ ןוא רעגַאל םעד ןופ ןעײרפַאב ךיז טעװ רע ביוא זַא

 .לרוג ןייז ןגעוו ביבא-לת ןיא םיבורק ענייז ןסיווּוצ ןבעג רע לָאז ,דנַאלשטיײד

 ןיא ,"טייצ רעד רַאפ, רעגַאל םעד ןופ טײרפַאב ךיז טָאה רזעילא זַא ,סיוא טזייוו
 דנַאלסור ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז סָאװ ןעגנורעטכיילרַאפ ןוא ןעגנורעדנע יד ןופ טַאטלוזער
 טימ ןדניברַאפ וצ ךיז ,טייקכעלגעמ ןוא געוו ַא טכוזעג טָאה רע .טיוט סנילַאטס ךָאנ

 ,ןייז הלוע רעדָא ,ךוזַאב ַא ףיוא ןעמוק ןיילַא רעבָא ,דנַאל ןיא דניירפ ןוא םיבורק ענייז

 -טנוזעג ןייז טשינ ןוא ןעגנוגנידַאב יד טשינ .ןעװעג הכוז טשינ רע טָאה םעד וצ
 ןסָאלשעגסױא טשינ זיא'ס .םעד וצ קיסַאּפ ןעוועג טשינ ךעלניײשרַאװ ןענעז ,דנַאטשוצ

 ךױא ףרַאדמ .ןעועג ךילגעמ טשינ סע ןזיא ןטיײהנגעלעגנָא-החּפשמ בילוצ ךיוא זַא
 א ןוא דנַאלסור ןיא ןירעלדיפ עטסּוװַאב ַא זיא רעטכָאט ןייז זַא ,טכַארטַאב ןיא ןעמענ

 טלָאװ רעטָאפ ריא ןעוו טדַאשעג רעכיז ריא טלָאװ סע ןוא ,ךַארטסיױא דוד ןופ הדימלת
 ,םיורט ןייז טכעלקריוורַאפ

 יורפ יד ,היח ,תרניכ הצובק רעד ןופ דניירפ ןוא םיבורק ענייז ןבָאה ,השקב ןייז ףיוא
 ךוב-רעטרעוו םעד טקישעג םיא ,ביבא-לת ןופ רענסערק אינאר ןוא ילארשי ןויצ-ןב ןופ

 ,סעדָא ןיא טנעדוטס סלא םיא טקנעדעג אינאר .םירפס עקינייא ךָאנ ןוא ןשוש-ןבא ןופ
 רעייז טנרעלעג טָאה סָאװ טנעדוטס רעקירעגנוה-בלַאה ןוא רעמערָא ,רעקיאעפ רעייז ַא

 | .קיטַאמעטַאמ קיסיילפ

 רעייז טימ ,תירבע ןיא ןבירשעג ,וירב ענייז ןופ ןגוצסיוא עקינייא ןענעז טָא
 :די-בתכ םענייש ַא

 ,תרניכ תצובק ,רעטצעשעג רעד ,ַאיַאקראסאנרעשט היח וצ,
 ןופ םירבח עלַא ענייד טימ ןעמַאזוצ טשטנעבעג ןייז טסלָאז .היח ,ריד חוכ רשייַא
 םעד דובכל הנתמ ענייש רעײז ַא טקישעג רימ ןבָאה עכלעוו ,תרניכ תצובק רעד
 רעֶד ןיא סָאד -- דלָאגניג ןימ ַא ,רימ רַאפ הנתמ עביל ןוא ערעײט ַאזַא ,רָאי םעיינ

 ,1964 ןופ עגַאלפױא ,ןשוש ןבא םהרבַא ןופ "שדחה ןולימ , םעד ןופ לײט רעטשרע
 זיא סָאד .עגַאלפיוא עטסכייר ןוא עטסלופ עמַאס יד ,עטסעיינ עמַאס יד טסייה סָאד
 -גָאט ןעקנירט ןענעק לעװ ךיא ןכלעוו ןופ ,ןבעל ןיימ ןופ לַאװק ַא שממ רימ רַאפ
 רעכלעוו ןיא ,רעסַאװ ףיט ַא סָאד ןיא רימ רַאפ .האנה רעטסערג רעד טימ ךילגעט
 לָאמ יירד ,טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא ,יירפ ןעלבוט ןענעק ךיז לעװ ךיא

 רעדיוו ןוא טנורגּפָא ןפיוא ןעקניזּפָארַא .גָאטײב ןוא ירפרעדניא ,טכַאנייב :גָאט ַא
 ַא טימ רעטרעטיײילעג ַא ,רעטשירפעגּפָא ןַא ךַאלפרעביא רעד ףױא ןעמיוושפיוא
 | .טסיײג םעיײינ

 רעקיצרַאה ןוא רענעביוהרעד רעד טימ ןדנוברַאפ רימ ייב ןענייז תונורכז עקינייא
 טריפעגסיא טָאה ןוא ךיײרסטלַאהניא ,לופ זיא רע .ןודרוג .ד .א ןופ טלַאטשעג
 ןעײג עכלעוו ,רעטרעװ ענעדײשַאב ענייז .געוו סנבעל ןיימ ןיא קרפ ןקיטכיװ ַא



 ךילקילגמוא ןייז ףיוא םימחר טימ לופ ןענייז ,ץרַאה ןקילײה ןוא םענייר ַא ןופ סױרַא

 ןטגרָאזרַאפ ןוא ןטקיטיײװעגנָא ןַא ןופ סױרַא ןעייג עכלעוו רעטרעוו ןענייז סָאד .קלָאפ

 סױרַא ןעײג עכלעוו ,רעטרעוו .קלָאפ ןייז וצ עביל ןוא םירוסי ךרוד טײלגַאב ,ץרַאה

 עכלעוו רעטרעוו ןענייז סָאד .ןצילב ןוא תולוק ןָא "הרשע-הנומש, ַא ןופ יװ ליטש
 ןזָאלרַאפ וצ טומ םעד ןבעגעג רימ סָאד ןבָאה יז ןוא ץרַאה ןיימ ןיא ףיט ןײרַא ןענייז
 ,ענלױו ןיא עיזַאנמיג רעשידיי סנהכ ןופ סַאלק ןטכַא םעד 1913 רָאי ןיא

 חונ ררושמ םעד ןופ ןוא ךורב .ל .י ר"ד ןופ הרות טנרעלעג ךיא בָאה ןטרָאד)
 ןוא ןרעטלע עניימ ןופ ןליו םעד ןגעג ןָאטעג ךיא בָאה ץלַא סָאד ןוא -- (סעניפ

 ,דנַאל ןיא ןעװעג הלוע ןוא טנכערעג טשינרָאג טימ ךיז בָאה ךיא .ןסיװ רעײז ןָא
 ןודרוג רעכלעוו ףױא דרע רעד ףױא ,רעטעברַא רעטושּפ ַא יו ןטעברַא וצ ידכ

 .ןטָארטעג טָאה

 'תחנ ןוא דיירפ ליפ ,היח ערעײײט ,ןשטניוו ריד ךיא ליוו ווירב ןיימ קידנקידנערַאפ
 םולש ,דנַאל םוצ םולש ,תרניכ וצ םולש ;הצובק רעד ןופ םירבח עלַא ןוא ריד ,חור
 רעביא סָאװ טנָאזירָאה:למיה םעד וצ ןוא טערט ריא רעכלעוו ףױא דרע רעד וצ
 יפ יד וצ ,רענטרעגנייוו ןוא םיסדרפ ,רענטרעג ,רעדלעפ יד וצ םולש ,ּפעק ערעייא
 .ןפַאשעג ןבָאה טנעה עטשטנעבעג ערעייא סָאװ ץלַא וצ ןוא ןישַאמ רעד וצ ןוא

 ךעלעציפ ךיז וצ ןקירד טסעפ ןוא ןשוק עמערַאו ןוא עסײה -- :טצעל וצ ןוא

 ײז ,"ךעל'המלש ןוא ךעל'השמ , יד ,רעדניק ענעסקַאװרעד יד ןוא ךעלרעדניק

 ,"ךעל'הנח ןוא ךעל'הרש,

 :ןזור הירא ןיזוק ןייז וצ ןוירב םעד ןופ גוצסיוא

 סלַא ,טייצ רעצרוק ַא ףױא שטָאכ דנַאל ןיא ןייז הלוע טנעקעג טלָאװ ךיא ןעומ
 ןוא עסיורג יד ןגױא ענעגייא עניימ טימ ןעז ןוא ,םישדח ריפ---יירד ףיוא ,טסירוש
 טיובעגפיוא טרָאד יא סע סָאװ ץלַא ןוא דנַאל םעד ןופ גנולקיװטנַא עקיטכערט
 ךניירפ ענעזעװעג עניימ ןופ םירבק יד ףיא ךיז ןגײלפױרַא ,ןרָאװעג ןפַאשעג ןוא
 רעד ,ילאינבי .ש ,ןודרוג .ד .א ,ןוסלנצּכ לרעב ,קַאצנירּפש ףסוי :רערעל ןוא
 הפי רזעילא ,לעסוב ףסוי ,ןורב הרובד ,ץיבונורהַא ףסוי ,יקסנָאקליװ סָאנָארגַא
 ,רזש ןמלז ןופ יורפ יד) ןוסלנצכ לחר ,ןיקנעבַאט קחצי רָאי עגנַאל וצ יז ןעז וצ ןוא
 .(1914--1913 ןרָאי יד ןיא תרניכ ןיא ןעמַאװצ טעברַאעג בָאה ךיא רעכלעוו טימ

 'רעד טייקיטכעממוא ןוא טײקנפלָאהַאבמוא יד ...רעבָא ..! טנעקעג רָאנ טלָאװ ךיא ןעוו
 ןבעל ןיימ טרעטיברַאפ ,טסײג ןיימ ןוא גנומיטש ןיימ טקיוו

 !?לרוג ןדנילב םעד ןופ ןצָארּפשסױרַא סעפע רשפא ךָאנ טעװ -- ןעווטסעדנופ ןוא

 "?רצקת יד דיו

 15.1,1966 ,ןיפור לאפר וצ ווירב םעד ןופ
 ,(49 תמייק ןרק ,ביבא לת) רנסרק הינור וצ ןבעג וצ ןסיוּוצ רעייז ךיד טעב ךיא,
 רימ טָאה סָאװ קנַאשעג ַא ,(חו? ןטנכייצעג ַא) הנתמ ריא ןעמוקַאב בָאה ךיא זַא

 ,רעטרעוו טימ ןקירדסױא טשינ ןעק ךיא ןכלעוו ,ןגינעגרַאפ ןסױרג ַא ןפַאשרַאפ
 ןעמָאנ ןיימ סָאװ טרעטסײגַאב ןוא טקַאפ םעד ןופ טקיצטנַא ךיא ןיב רעמ ךָאנ רעבָא
 טָא ,ןורכז ריא ןופ ןרָאװעג טקעמעגסיוא טשינ זיא ןוא ןרָאװעג ןסעגרַאפ טשינ זיא

 .רָאי 40 יװ רעמ ןױש

 ַא ןוא שטנּױװ ןקידעבעל ַא ןבעגוצרעביא ךיד ךיא טעב -- ךילגעמ זיא סָאד בוא
 ןבעל םייב ןבילבעגרעביא ןענייז עכלעוו עקיצנייא יד -- ןשטנעמ ייוצ וצ סורג

 וצ טיקכילגעמ יד טַאהעג ךיא בָאה קילג םוצ סָאװ ,עטלייורעדסיוא עלַא יד ןופ
 יז טימ ןטעברַא ןוא ןיירק ןגנע רעײז ןיא ןייז ,טנעָאנ רעד ןופ יז ןענעקרעד
 .טנַאה ייב טנַאה

 טעברַאעג ןבָאה עכלעוו ,ןיקנעבַאט קחצי ןוא ןוסלנצכ לחר ןענעז סָאד == ייווצ יד טָא
 סלַא טעברַאעג בָאה ךיא ןעו ,טײצ רעד ןיא ,1913--14 ןרָאי יד ןיא תרניכ ןיא
 ןירערעל סלַא טעברַאעג טָאה ןוסלנצכ לחר .תרניכ תצובק רעד ןיא רעטעברַא

 וןײק םיא וצ קעװַא ןענעז 1914 רַָאי ןיא

 םיובנענעט : סרעטעפ ייווצ ענייז לארשי-צרא

 זיא'ס .קצול ןופ ןיכּורַאב ןוא ענװַאר ןופ

 ףרַאד רע זַא ןגייצרעביא סיא ןעגנולעג ייֵז

 -וצ-טנוזעג רעד לייוו ,םיהַא ןרעקמוא ךיז

 -רַאפ רעייז ְךיִז טָאה רעטָאֿפ ןייז ןופ דנַאטש

 רע טָאה צרַאה ןכָארבעצ א טימ .טרעגרע

 .תולג ןיא טרעקעגמוא ךיז

 ןויציריסא

 ןבעל ןכָאנ ןוא דנַאל ןכַָאנ טּפַאשקנעב יד

 רעכלעוו טימ ,תרנכ ןיא ''הרבח,,} רעד ןופ

 ןוא בײל טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא רע

 ןיק ןבעגעג טשינ רעבָא סיא טָאה ,ןבעל
 -עגסיוא (זיא טיצ רעצרוק ַא ךָאנ .החונמ

 רע ןוא המחלמ:טלעו עטשרע יד ןכָארב

 ,החּפשמ עצנַאג יד טימ ןעמַאזוצ ,רעבירַא שא

 טרעקעגקירוצ ךיז רע טָאה טרָאד .סעדָא ןייק

 סנעמַאזקע יד ןטלַאהעגסיוא ,םידומיל יד וצ

 .טעטיזרעווינוא ןיא ןרָאוװעג ןעמונעגנָא ןוא

 טקידנעעג גנונכייצסיוא ןַא טימ טָאה רע

 .טעטלוקַאפ ןשיטַאמעטַאמ סעד

 טרעהעגפיוא טשינ רע טָאה דנַאלסור ןיא

 -רַאפ ןייז ןוא טיײקיטעט עשיטסינויצ ןייֵז

 -עטיל רעשיאערבעה רעד ןיא גנוריסערעטניא

 ןענַאטשעג טיײצ עגנַאל א זיא רע .רוטַאר

 טימ ןוא לארשי-ארא טימ גנודניברַאפ ןיא

 .טרָאד םירבח ענייז

 ןיא ,ןרָאי ליפ ןופ סיירעביא ןַא ךיַאנ

 ,םיא ןופ טרעהעג טשינרָאג טָאה ןעמ עכלעוו

 רזעילא זַא ,העידי ַא זדנוא וצ ןעגנַאגרעד זיא

 -עג טּפשמרַאפ ןוא ןרָאװעג טריטסערַא יא

 -רַא ןַא ןיא גנוקישרַאפ רָאי 25 ףיוא ןרָאװ

 גנודניברַאפ עדעי ,לַארוא ןיא רעגַאל-סטעב

 .ןרַאװעג ןסירעגרעביא זיא םיא טימ

 טײרפַאב רע טא טיוט סנילַאטס ךָאנ

 ןיק טרעקעגמוא ךיִז טָאה רע ןוא ןרָאװעג

 -ַאב זיא םיא טימ גנודניברַאפ יד .עווקסַאמ

 רימ ןבָאה השקב ןייז ףיוא .ןרָאװעג טיינ

 -בעה סָאד :רעכיב עקיניא טקישעג םיא

 -בעה ,ןשוש-ןבא ןופ ךוב-רעטרעוו עשיאער

 -ַאמעטַאמ ,עקיזיפ ןיא רעכיב-ןרעל עשיאער

 .ןטפַאשנסי ערעדנַא ןוא קיט

 טימ ,1966 ןיא ןבירשעג ,ווירב ןייז ןיא

 רעכיב יד רַאפ קנַאד ןוא החמש ןופ ליפעג א

 א ַאד ךיוא זיא ,ןעמוקַאב טָאה רע סַאװ

 עלעסיב ַא :השקב ענעדײשַאב ןוא עניילק

 סנּפָאקוצ ןגײלוצקעװַא דנַאל ןקיליײה ןופ דרע

 .רבק ןייֵז ןיא

 -סורַא ןַא טקישעגסױרַא סיא ןבָאה רימ

 טייצנשיווצ ןיא רעבָא ,ןייֵז וצ הלוע גנורעדַאפ

 גנורעדַאֿפסױרַא יד .ןרָאװעג קנַארק רע שא

 גנודניברַאפ יד רעבָא ,ןעמוקַאב רע טָאה

 רעוו .ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא סיא טימ

 ארַאה'ס וללכב ךָאנ טבעל רע יצ ,טסיײװ

 ,שפנו בלב טסינויצ ַא ,דיי ַַא ףיוא ייוו טוט

 צרַאה צנַאג ןייַז טימ רענעבעגעגרעביא ןַא

 ןוא לַאעדיא ןייז ןעוועג זיא סָאװ ,דנַאל סוצ

 ןעעז וצ ןעוועג הכוז טשינ טָאה רע .םיורט
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 ןופ רעדנּוװ סָאד ןגיוא ענעגייא ענייז טימ

 | .לארשי תנידמ
 ןבָאה 1939 זיב 1920 ןופ ןרָאי יד ןיאי

 שטשישזָאר ןופ ןייז וצ הלוע ןעוועג הכוז

 ןייז ןוא דנַאל סָאד ןעיוב ,תוחּפשמ עקינייא

 ןיא קלח ןסיורג ַא ןבָאה סָאװ ,יד ןשיווצ

 עקינײא .לארשי תנידמ ןופ גנואיײײטשטנַא רעד

 רעבָא ,זדנוא טימ ָאטשינ ןיוש ןענעז ייז ןופ

 -תחונמ וצ ןעוועג הכוז תוחּפל ןבָאה ייֵז

 יד ןופ לרוג רעד .דנַאל ןקילײה ןיא םימלוע

 ןענעז סָאװ .ןדיי רעשטשישזָאר עקירעביא

 -עיורט ַא רעיײז ןעוועג זיא ,תולג ןיא ןבילבעג

 עשידיי עלַא ןופ לרוג רעד יוװ יונעג ,רעקיר

 .עניארקוא ןוא ןלױוּפ ןיא תוליהק

 ןזור היוא
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 גנוריפנָא רעד רעטנוא ךעלדיימ רַאפ עלוש רעכילטפַאשטריװדנַאל רעד ןיא תירבע ןופ

 רעד ןיא רעטעברַא סלַא ךיוא טעברַאעג טָאה ןיקנעבַאט קחצי ןוא ,לזיימ הנח ןופ

 ,ןוסלנצכ לרעב ,ץיבונורהַא ףסו ,קַאצנירּפש ףסוי :ןענייז עקירעביא יד .הצובק

 רעטלַא רעד ,(יקסװַאשרַאװ .י) ילאינבי .ש ,(יקסנקליוו םָאנָארגַא רעד) יניצ .א

 ןופ "ןרעלעק, יד ןיא טצעזַאב ךיז טָאה סָאװ רעד) שטיװָאניבַאר בקעי ,ןודרוג

 ןופ יירד עלַא) לעסוב ףסוי ,הפי רזעילא ,טחוש רזעילא ,(ךָאו עדעי "ריעצה לעופה,

 -רַאפ ןענעז עכלעוו ןעמענ עקינייא ךָאנ ןוא ,ינמיתה קחצי ,ןיקנח לאקזחי ,(הינגד

 .ורכז ןיימ ןופ ןדניווש

 ןײלַא ןיוש ךיא לעוו ײז ןצ ןוא "תמאה םלוע, ןפיוא ןיוש ךיז יז ןעניפעג עלַא

 םעד ןיא ןטפעשעג עניימ ןקידנערַאפ לעװ ךיא ןעװ ,ןשטניו עניימ ןבעגרעביא

 רַאונַאי ןטס 27 םעד ,געט עטסטנעָאנ יד ןיא) .בירק ןמזבו אלגעב "רקשה םלוע;

 לָאז ךיא ידכ רעבָא .(רָאי 72 ,ןבעל ןבעג רימ טעוװ טָאג ביוא ,ןרעוו טלַא ךיא לעוו

 ךיא קיטיונ ,םילודג עלַא ןעור סע ּוװ טרָאד ,ןָאלַאס םעד ןיא לגר תסירד ַא ןבָאה

 יקעװוַא לָאזמ עכלעוו דנַאל ןקילייה ןופ דרע עלעסיב ַא :השקב עניילק ַא ןיא ךיז

 .רימ טימ ןדער ןלעוװ טשינ ןעמ טעוװ םעד ןָא .רבק ןיימ ןיא ּפָאק ןרעטנוא ןגייל

 ַא :ךעלעפייה עניילק ןיא ןביילקפיונוצ ןעמ לָאז ךרע יד זַא ןשטנּווװעג זיא'ס

 רבק םעד ןופ ךדרע עלעפייה ַא ,ןודרוג ןטלַא םעד ןופ רבק םעד ןופ דרע עלעפייה

 ןעוו ,רעדורב ַא יװ ךיז וצ ןעוועג ברקמ ךימ טָאה רעכלעוו) ןוסלנצכ לרעב ןופ

 ןופ ווירב-עיצַאדנעמָאקער ַא טימ ןמש ןב ןופ טפַאשטריװ רעד ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא

 טָאה רעכלעוו) קַאצנירּפש ףסוי ןופ רבק םעד ןופ דרע עלעסיב ַא ,(קַאצנירּפש ףסוי

 ַא ,(וירב ןיימ ףױא רעפטנע סלַא ווירב ןקיצרַאה ,ןמערַאװ אזא טקישעג רימ

 ךיז וצ ןעמונעגניײירַא ךימ טָאה רעכלעוו) ילאינבי .ש ןופ רבק םעד ןופ דרע עלעסיב

 טימרעד (טרעביפעג בָאה ךיא ןעוו ,טעב ןייז ןטערטעגּפָא רימ ןוא רעמיצ ןייז ןיא

 ןענעגונַאב ךיז ךיא לעװ

 עשילרעטסױא ןיימ ןליפוצסיוא רעװוש רעײז זיא'ס זַא ,טוג רעיײז יטשרַאפ ךיא

 ןענַאד ןופ רענייב עניימ ןעגנערב זַא ,טוג ץנַאג סײװ ךיא ;השקב עקידהנושמ ןוא

 .ןרעוו טכילקריוורַאפ טשינ לָאמנײק טעװ דנַאל ןקילײה ןיא

 רעד ןיא ,ךַאז ענעסַאלשעגסיױא ןַא ךיוא זיא -- דנַאל ןיא רעקידעבעל ַא ןייז הלוע

 רעד ןופ רוקמ רעד ןענַאד ןופ .ןבעל וצ ןבילברַאפ רימ זיא עכלעוו טייצ רעצרוק

 .הּפצוח תמאב ַא ,גנַאלרַאפ ןיימ טקירדעגסיוא בָאה ךיא רעכלעוו ןיא ,טייקטסיירד

 0 .גנַאלרַאפ רעקיד
 16,1.1966 -- טכַאנ ןטימ ןיא

 רעבָא טָאה רע ,לארשי ןייק ןייז וצ הלוע ןעוועג הכוז טשינ טָאה רעקַארב רזעילא
 יד ןופ גנוכַאװפיוא עלַאנָאיצַאנ יד -- טעברַא ןייז ןופ ןטַאטלוזער יד ןעז וצ ןעוועג הכוז
 ,עקינייװ יד ןופ ןעוועג זיא רע .לארשי ןייק ןייז הלוע רעייז ןוא דנַאברַאפ-ןטַאר ןופ ןדיי
 -לַאנָאיצַאנ עקידנעילג ןוא עקידנענערב יד ןטלַאהעגפיוא ןוא ןטיהעג ןבָאה עכלעוו

 ןקידנקירדרעטנוא ןרעווש ןרעטנוא ןרָאװעג ןשָאלרַאפ טשינ זיא עכלעוו ,ליוק עשיטסינויצ

 ,םישזער
 ,ןבעל ץנַאג ןייז טנורגרעטנוא רעד ןיא קיטעט ןעוועג זיא ןוא טעברַאעג טָאה רע

 עשיטסינויצ עכילצונ ןוא עקיטכיוו ַא טריפעגסיוא טָאה ןוא תירבע טנרעלעג טָאה רע
 ,רעדנּוװ םעד ןזיװַאב ןבָאה עכלעוו עקינייו יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .תוחילש
 טכילגעמרעד ןבָאה ןוא טייקכעלקריו עברַאה יד תונשקע רעייז טימ טרעיובעגכרוד
 ,קלָאפ רעייז
 וצ ןוא דנַאלמייה רעייז ןיא ןדיי עשיטעווָאס יד ןֹופ ךיז ןרעקמוא םעד -- סנ םעד

 ווירב ןייק םיא ןופ ָאטשינ .םיטש ןייז ןרָאװעג טמוטשרַאפ רעדיו זיא טצעל וצ
 !ךָאנ רע טבעל יצ .םיא ןגעוו העידי םוש ןייק ןוא
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 רלימ לוס רמ -- הדאנאקב 'ץשי'זור יאצוי ןוגרא ר"וי :םיפתתשמ

 הרופצ .יקסראבארג םייח ,רדיינש לרב ,ןיבר השמ ,הנליא ותייערו

 השמו ןיטיול הנח ,שלפ בקעי ,יקסראבארג השמ ,הקבמולוג לאינד ,ןזור

 .ילאימחר רנבא ,לארשיב 'ץשי'זור יאצוי ןוגרא ר"וי -- החנמה .רלג

 ילאימחר רנבא

 םינשב ונלש הרייעב יטייבוסה ןוטלשה לש הפוקתה לע החיש להנל ידכ ןאכ ונפסאתה

 חפוקתב 'ץשיזורב ויה ,יכונאו רלימ לוס ונחרואל טרפ ,ןאכ םיחכונה לכ .1941--9

 | .איהה

 לכ .םיבר םיניינע ןבלת החישהש הווקמ ינאו .רתֹוי תבחרנ הצובק ונמזה םויה

 םימעפלש ,תוישיא תויווח דחא לכל שי ליגרכ .עירפמ ןיאב ותעד תא עיבהל לכוי דחא

 דחא לש ויתויווחש ,העדב ונא .ןהל תודגונמ וליפא םיתעלו ,ורבח לש ולאמ תורחא ןה
 תויושחרתה לש ירפ ןה ולא תויווחשכ וליפא ,ורבח לש ולאל תוהז תויהל תובייוחמ ןניא

 לצא שטשיטו ולש תא השע םייתניב רבעש ןמזה םג .דחי םג הלא ינשל תופתושמ

 ןמ דחא לכש ,רקיעה .םתוא ףירחה אקווד םירחא לצא וליאו ,םימייוסמ םימשר םידחא
 .ולש תמאה תא אטבי םיפסאנה

 רדיינש לרב

 אל .םידוהיה לצא הלודג החמש התיה ,הרייעל םיטייבוסה וסנכנשכ ,1929 רבמטפסב
 ןמ ונלצינ :הטושפ התיה הביסה .םיצורמ ויה םהידגנתמ םג אלא ,םיטסינומוקה קר

 .תוינחצרה תוינמרגה םיידיה

 יאש"סר יאצוי ןוגרא ר'וי ,רלימ לוס רמ

 יאצוי ןוגרא ירבח ינפ תא םדיק ,הדאנאקב

 ירחא ,םירבחה-חישב םיפתתשמה 'צשי'זור

 .אראב סיישדוח ךשמב ותשא סע דחי רייסש

 הרזח ותעיסנ תארקל םהמ דרפנ ףא אוה

 ;רמא אוה .הדַאנַאקל

 אראב וניליב יתשאו ינאש ,םיעדוי ונירבח

 סיבזוע ונא םימי 10 דועבו םידחא סםישדח

 ופסאתה .הדאנאקל ךרדב לארשי תא

 -לוש ךיל -- סירופ ירתחא סיימוי -- םויה

 יֿפכ ,םירופילכאמ םיסומעו םיכורע תונח

 -מו "! םייחל,, סיתוש ,ןשיה ונתיבב ונגהנש

 רקיעהו ,הבוט הנש סיבוסמה לכל םילחא

 ".לארשי םעל סולש תנש --
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 : הרמא ,חיש-ברב הפתתשהש ,ולימ הנליא

 םירבח .בובלב יתייה המחלמה צורפב

 תא תוצהל וצר ירבעה רפסה:-תיבמ םיבר

 תורעיב וגרהנ םבור לבא ,היסורל לובגה

 .ידוד םג םהיניב ,םיניארקואה ידיב

 ריעה ןמ ושרוג יטייבוסה ןוטלשה ןמזב

 בוט היה םבצמש ,סיתבה-ילעבו םירחוסה לכ

 ריעה תא בוזעל וצלאנ םה .המחלמה ינפל

 יהא תא .הצמישל עודיה 11 ףיעס יפל

 בתכמ ונממ ונלביק .אבצל םיסורה וחקל

 ןיא םויה דע .ומלענ ויתובקע ךא הסידואמ

 .לרוג לע המואמ סיעדוי ונחנא

 לח יטייבוסה ןוטלשה תוססבתה ירחא

 רפס-יתב תשר החתפנ .ןוטלשה ירדסב רופיש

 ,ןבומ .דומלל היה לוכי הצרש ימ לכו

 -יגפה וקספוהו תינויצ תוליעפ לכ הרסאנש

 .יניצה רעונה לש תוש

16 

 האובת-וחוסל יתוא םינממ

 ודקפו ,האובתה ירחוסו ינוונח לכ םישדחה םיטילשה ופסא םיטייבוסה תסינכ תרחמל

 ,הלאכ ויה םהיניבש ,קפס ןיא .תייצל וצלאנ הרירב-תילב .םרחסמב ךישמהל םהילע

 .םהלש הרוחסה ןמ קלח ריתסהל וקיפסהש
 ,הביבסדו ריעה ןמ םינמרגה םיבשותה נאר ןאצי יטייבוס-ינמרגה הזוחה יפל

 | :םהל ורמאו האובתה ירחוס תא וארק ךכל ושקב

 ונא ,הביבסבש תונחטה יתש תא קיסעהל ידכ ,הטיחב ךרוצ ונל שיש ןוויכמ,

 תא םיבזוע םהש ינפל .האובתה לכ תא םינמרגה תוווחאה-ילעב לצא ונקתש םיצור

 האובתה תא םלצא םירחהל תוכזה ונל שיש ,הדבועה ףא לע תאז םישוע נא .םוקמה

 ."הרומת לכ אלל
 .הנוט לכ לע לבור 20 לש חווירו הנוטל לבור 280 לש ריחמ ונל ועבק

 ואיצוה םילודגה תא וליאו ,םינטקה םירחוסה תא אקווד ורחב האובתב הז רחסמל

 יתוא וליאו ,הלודגה הנחטל םהמ 9 ודימצהו םירחוס הרשעב ורחב .הזה רדסהה ללכמ

 תא ובזע םינמרגהש דע ,דבלב םייעובש ךשמנ הז רדסה .הנטקה הנחטל ודימצה ידיהי

 ,הביבסה
 :יל ורמאו הרייעבש רצואה תקלחמל יל וארק דחא םוי

 ,ונענכתשה .םינלופה תפוקתב ומכ ,םרדסכ ולהנתי ונלצא םייחהש םיניינועמ ונא;

 ישוקב ופסא רתיה לכש תעב ,האובת תונוט 20 תפסא ךדבל התא :ןֹוגה םדא םתאש

 רחוסל ךפהיתו ןוישר איצותש ,ןכ לע ,םיצור ונא .ךרשוי לע חיכומ הז .תונוט האמ

 ."ימשר האובת
 יתחלצה ,היינקה תעב "ירשוי, תורמלש םושמ ,עצומה קסעה ןמ קמחתהל יתלדתשה

 ,30 םוקמב ,הנוטל לבור 1500 יתלביק התרומתבש ,האובתה ןמ לודג קלח ריתסהל
 הארנכ וטילחה םה .רתװל וצר אֹל רצואה דרשמ ישנא ךא .ןוטלשה ןמ יתלביקש

 .ירחא נוקעל

 רשאכ ,("םינחנצ,) םידחא םינוק הלצא ורצע ,תיבב הדבל התיה יתשאשכ ,דחא םוי

 ינאש וא :הרירבה ינפל יתוא ודימעהו יתוא וארק .חמק וליק 10 ואצמ דחא לכ לצא

 קושב רחסמ לע רסאמ תונש רשעל יתוא ונודיש וא ,ןוישר לעב ימשר רחוס השענ
 .םתעצה תא יתלביק הרירב תילב ,רוחש

 .קסעה תא יתבחרה .הקסיעה ןמ ןוצר-עבש יתייה :לבור 200 יתחוורה ןושארה םויב

 םוקמב לבור 10,000 :םידבכ םיסמ ילע וליטה ןמזביוב ךא ,שדוחל םילבור יפלא יתחוורה
 | .יל וחיטבהש לבור 5

 :יתוא עיגרהל וסינו ונאימ םח ךא ,ןוישרה תא ריזחהל יתיצרו רצואה דרשמל יתינפ

 "..ןובשח לע קר םה םלשמ התאש םיסמה ; ךיקֹוסיע תא האלה להנ ,דחפת לא,
 הקוחר התיה אל קצול .לודג הדימ-הנקב רוחסל יתלחתה ,חפב יתלפנש יתוארב

 יתחוורה םהב םימי ויה .םידוהי םינולגע 20--20 יתקסעה .לודג קוש היה םשו ונתאמ

 ןלעה םוי לכ ךא .שדוחל דבלב לבור 400 חיוורה ריכב דיקפש תעב ,לבור ףלא 0
 ידיקפל ,דחוש ,םילודג םימוכס יתמליש ןמזביוב .םלשל בייוחמ יתייחש .םיסמה תא יל

 .רצואה דרשמ

 םוהתל ודרדימ ינא
 םיחובגה םיסמה לע רצואה דרשמ להנמ ינפב יתננולתה .םוהתל רדרדימ ינאש יתשגרה
 :יל הנע אוה .ילע םילטומה

 תונחל םיאב ונא -- תישאר :םינפוא השולשב םיסמה הבוג תא םיכירעמ ונא,
 תוח"וד יפל סמה הבוג תא םיעבוק ונא -- תינש :הב תאצמנה הרוחסה תא םיכירעמו
 םילגמו תונחטה תונובשח תֹא םיקדוב ונא -- תישילש :םידחוימ םיחקפמ לש

 וא ,םייביטקיפ תומש תונחטל רוסמ :ךל יתצע ירה .םירחוסה לש רוזחמה תא םהיפל

 םיסחי לע רומש :תונחטה ירפסב עיפוי אֹל ךמשש גאדו ,םתס םירכיא לש תומש
 .םירתסומ םינסחמ רפסמ ךל רומש החותפה הלודגה תונחה םוקמב :םיחקפמה םע םיבוט

 | ".,םיצורמ היהנ ונינשו הפי חיוורהל לכות הזכ ןפואב
 .םיריבס ויה םיסמהו םיבוט םיקסע יתישע המ-ןמז ךשמב .יל ץעיש יפכ יתישע



 ויה םה .האובת תולגע תואמ םש האצמו בויקמ הדעו קצולב קושל האב דחא םוי

 ,האובת לש תולודג הכ תוױומכ םליעמ ואר אל בויקב יכ ,הזה הארמה ןמ םיעתפומ

 ירחוס ונחנאש םיימשר םירושיא ונלוכלו ,םידוהי ינש דוע םע קושב זא יתאצמנ ינא

 תוריינה תא ונתאמ וחקלש ירחא .ד .ו .ק .נ ףתרמל ונתוא וריבעהו ונתוא ורצע .האובת
 .םיטויסיליל ונילע רבע .וניתוקרל חדקא תדמצה ידי-לע תוומב ונילע ומייא ונלש

 ,הקעצ המירהו רצואה דרשמל התנפ איה .םיידי קוביחב םייתניב הבשי אל יתשא

 תא שרדו קצולל אצי דרשמה להנמ .ןוישר ילעב םיימשר םירחוס ,ונתוא ורסא המל

 ונררחוש דימ .קוחכ םהיסמ תא םימלשמה ,םיילאיול םירחוס ונא יכ .,ידיימה ונרורחש

 .ןכ ינפל ומכ רחסמב ונכשמה .וניתוריינו וניפסכ תא ונל וריזחהו

 םוי .רתויו לבור ןוילימל שדוחל לבור 250'מ םייתניב ולע ילע ולטוהש םיסמה

 ןוילימל ועיגה ילש םיסמהש ןוויכמש ,יל עידוהו יטייבוסה אבצה ןמ ןגס ילא אב דחא

 רתוומ ינאש עידוהלו ןוישרה תא ריזחהל ,אופיא ,יל ץעיימ אוה .רסאמל יופצ ינא ,לבור

 םירחוסה ינש .ןוישרה תא יתרזחהו ותצעב יתעמש .האובתה רחסב ךישמהל יתוכז לע

 .רסאמ תונש רשעל ונודינו ןרצענ ,ץ"'צאנ םהרבאו הק'צורובירק יצבייל ,םירחאה

 ,יללכה עבותה ,.ד .וװ .ק .נ דקפמ ןוגכ ,םיריכבה םידיקפה לכ יכ ,ףיסוהל הצור ינא

 יתייה תאז תורמל .ידי לע םידחושמ ויה ,םידוהיה םידיקפה לכו ,רצואה דרשמ להנמ

 תוגאד ויה םיטייבוסלו היסוריהינמרג תמחלמ הצרפ םייתניב ךא .ריביסב תולגל יופצ

 .רתוי תולודג

 יקסראבארג םייח

 ונתוארב .לודג דחפב םייורש ונייה 1929 רבמטפסב היינשה םלועה תמחלמ הצרפשכ

 .ונתרייע רבעל םימדקתמ םינמרגה תא

 .םיקינקנ רחוס היהש ,שינייר םשב ינלופ םיובלקדמ קוחר אל רג 'ץשייזורב

 תא בוזעל ןנוכתמ ינאש ותוארב .תודידי יסחיב ותֹא יתייהו הצחמל ינמרג היה אוה

 :ילא הנפ ,ריעה

 ורבעיש דע הב תויהלו םשל תאצל לוכי התא .הווח ונל שי ץינמרקמ קוחר אל,

 ,"םישקה םינמזה
 .ועגרנ םירציהו םיסורה וסנכנ םידחא םימי רובעכ יכ ,תאזה הצעה תא יתלצינ אל

 ינלופ ליצא ליצמ ינא

 הנחטה תא רכחש ,יקצוראי :םידבכנ םינלופ ינש םיסורה ורצע םתסינכ ירחא דיימ

 ינש יבורק .הביבסב תומדאה לעב היהש .ינלופ ליצא -- יקסלופאזו ,יקסלופאז לצא

 : םינונחתב ילא ואב םינלופה
 .ונילע םג לבוקמ התא ןמזביובו ,םיילאקידארה םיגוחה לע לבוקמ התא ,יקסראבארג,

 רורחש ןעמל לדתשת םא ךתעדב ובשחתי ,ןוטלשה ישנא התע ושענש ,םיצלומוסמוקה

 ."םירוצעה םינלופה

 : םהל יתינע

 רוזעל ידכ לכה השעא .,םידוהיל הדהאב סחייתהש ,יקסלופאז רדנסכלאל ךיישש המ,

 ."לארשי-אנוש היהש ,יקצוראי יבגל ןכ אל לבא .ול

 םידוהיל יקסלופאז לש בוטה וסחיב בשחתיש ונממ יתשקיבו הברו ןמלזל יתינפ

 תלטומ .םיסורה ידימ תוומ-שנוע ןל יופצ רבעשל תומדאילעבכ .תובר תובוט םהל למגו

 .ד .וו .ק .נ ידימ וליצהל השודק הבוח ונילע

 ,ךכל גואדל ינממ שקיב ךא ,יקסלופאז תבוטל ברעתהל םיכסמ אוהש ,יל הנע ןמלז

 םידמוע םידוהיה קרש םשור רצוויי אלש ידכ ,תאזכ היינפ אובת םיניארקואה דצמ םגש

 ,ינלופה ליצאה לש ודצל
 םיניארקואש ,וילע יתעפשה .רפסה-תיבמו יתודלימ רבח ,קישטימ לוואפל יתכלה

 ותיבל ונכלה ןכל ,ןמז דיספהל וניצר אל .יקסלופאז לש ורורחש תא ושקבי םידחא

 ונשקיבו .ד .וװ .ק .נל ונינפ ונתעברא .אשירג ויחא ונילא ףרטצה םשו ,קישטימ לש
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 .םיימוקמה םיבשותל יתודידיה וסחיב ןיטצה אוהש ,קומינב יקסלופאז תא ררחשל

 ,רסאממ ררחוש אוה .ד .וװ .ק .נ ידיקפ לש הרצק תוצעייתה ירחא

 טייח הלכימ לש לודגה ואטח
 דחא .דרוסבאל דע תיטסינימוקה הטישה לש תושקונה תֹא םינייפאמ םירקמ ינש
 ותיבב היה הזה דרשמה .טאניבמוק-םורפב תונובשח-להנמכ יתדבעש תעב הרק םירקמה

 ,תיסורב השקב וליבשב בותכל שקיבו טייח הלכימ ילא אב דחא םוי .טייח יכדרמ לש

 רהוסה-תיבב בשי ףאו ליעפ טסינימוק תובר םינש היה הלכימ .לומוסמוקל ותוא ולבקיש
 .ינלופה ןוטלשה תעב

 ימשיטנא היהש ,יניארקוא טייח וז השקבל דגנתה לומוסמוקב ןינעב ונדש תעב
 תודגנתהה תא קמינ אוה ."ירצונ יניארקוא טייח, :טלש יולת היה ותונחל לעמ .עֹודי
 ,לומוסמוקב רבח תויהל לוספ אוה ןכל .זילטיא לעב :רחוס היה הלכימ לש ויבאש ,ךכב

 -"וסמוקל ותלבקל ימשיטנאה יניארקואה הלגמש תוגדגנתהה לע הלכימ יל רפיסשכ
 .הכאלמילעב לכ לע הבוח היהש ,ויבא לש הדובעה-ןוישר תא איבהל ול יתרמא ,לֹומ

 רחוס היה אל ,ויבא ,טייח יכדרמש ,יתשגדה הב ,השקב יתבתכ הזה ןוישרה דוסי לע

 קומינב בשחתהב .שממ םיידיב דבע אוהו ולשמ הנוכמ ןליפא ול התיה אלשו ,לעופ אלא
 ,לומוסמוקל רבחכ לבקתהל אוה יואר ,הזה

 ויבאש ,היה קומינה .בוריס בוש אב םידחא םימי רובעכו םוקיירל הרבע השקבה

 ותוארל שי ןכל .רכמ אוה רשבה תא לבא ,תומהב תטיחשב לעופ םנמא היה הלכימ לש

 ..תיטסינומוקה הגלפמב רבח תויהל יואר וניא ונבו ,רחוסכ

 | רחהוס היה אבא

 ול יתרמא .ונלש דרשמב הדובעל ולבקל ינממ שקיבש ,רענב הרק ינשה הרקמה
 יֵל הנע ,ךמל ןכיה יתלאשל .הנוכנו הפי ותבתיכש יתחגשה בגא-ךרדו ןולאש אלמל

 הקיטאמיתמב הלאש רותפל ןל יתתנ .דבל דמל םיברעב יכו "תוברת, רפסהיתיבבש
 להנמל רענה אבשכ .הדובעל ולבקל הצלמה ןולאשה לע יתבתכ .,דיימ התוא רתפ אוהו

 !ברסל :המודא וידב הלה בתכ בוציינזוק

 :יתפסוהו קדוצ וניא בוריסחש ול יתרמא

 אוה דבוע וניאש ימ .הדובע ונתאמ םישרודש ,בטיה עדוי התא .,בוציינזוק רבח,
 םושמ ,ינממ רתוי ילוא התאו ,ונלצא תישענה הדובעל םיארחא ונינש ונחנא .םעה בייוא

 -- רשכומ םדא רבכ ונל ןמדזמ םא .דרשמה להנמ התא וליאו ,תונובשחילהנמ קר ינאש
 ,"םיידי יתשב ותוא ףוטחל שי

 : הנע אוהו
 "!רחוס היה ויבאש האור ךניאה,

 | : ילשב ינאו

 ונב .רשי םדא -- רקיעהו ,לודג ןצבק תאז םע דחי לבא ,רחוס היה םנמא ויבא,
 ותוא לבקנש עיצמ ינא .ךואמ ונל ליעוהל לוכי אוה .ומצע תוחוכב ותלכשה תא שכר
 ."ןנלצא הדובעל

 עיצמ אוה .םינגרוב-ריעז ויה םהירוהש ,םישנא קיסעהל ול רוסאש הנע בוציינזוק
 ,רבדב טילחי אוחו ,םוקלופסיאיירה ר"וי ינפב וילע ןנולתהל יל

 יכ ,בטיה יתוא ריכה אוה .,ןיינעה לכ תא ול יתרסמו םוקלופסיאיירה לא יתינפ

 ,הדובעל רענה תא לבקל דגנתה אוה םג .טאניבמוקמורפיירב ידיקפתל יתוא הנימש אוה
 :ףיסוה אוה .תימצעה ותלכשהו ונורשכ תורמל

 וניגהנמ .היסורב ונלצא רשאמ תורחא תוירוגטקב ובשח םש ,ןילופב תייח התא,

 "איצוסה רטשמה לש רתויב לודגה ביואה אוה -- החוסה .ןילופב םכלצא רשאמ םירחא

 .ונא ,רחוסה ינפמ ןגמ יעצמא ונל ןיא לבא ,וניביוא ינפמ ןנוגתהל םילוכי ונא .יטסיל
 .רחסמב תוומלו םייחל המחלמ להנל שיש ,רמא ןינל .ןמזה לכ ֹוב םחליהל םיחרכומ

 .קסעתהל אל וינב-ינבו וינב לע הווציש דע וב םחליהל םיבייח רחסמב קסעתמש ימ ,ןכל
 *! רחסמב רתוי



 יתוא םיוסוא

 :ל"נה הטישבש תושקונה תא אוה םג הלגמה ,ףסונ הרקמ רוסמל הצור ינא ףוסבל

 יתוא וריבעהו יתוא ורצע ,1929 רבמטפסב 17'ב 'ץשי'זורל םיסורה וסנכנשכ

 ..םיבונג םיצפח ילצא ואצמ אל יכ ,יתררחוש הנש יצח ירחא .קצולב רהוסהי-תיבל

 :ירורחש תביס יל העדונ ןמזה ךשמב .טרופספה יל רזחוה ירורחש ירחא

 םייחב תושעל המ טילחהל ידכ ,תדחוימ הבישי הכרענ הגלפמה לש "םוקייר,ב
 -תיבב יתֹוא קיזחהל ךישמהל שיו רנויצולובר-רטנוק ינאש ,ונעטש ויה .יקסראבארג

 ךרדב וירבד תא קמינש ,יתלשממה עבותה אקווד היה ילע ןגהש דיחיה :רהוסה
 : תינייפוא

 בוט לעופ אוהש םיעדוי ונאש תעב ,רנויצולובר-רטנוק תויהל אוה לוכי ךיא,

 ".,רנויצולוברירטנוק היהי בוט לעופש ,תעדה לע לבקתמ הז ןיא .רשכומו

 ךכירחא בר ןמז דוע .רהוסה:תיבמ יתררחוש תאזה "תינויגה,ה הנקסמה ךמס לע

 ויח .ישאר תונובשח:להנמכ הבושח הדמע רבכ יתספתש ןמזב .ירחא בוקעל וכישמה

 יִל רזחוה בר ןמז ירחא קר .הדובעב לבחמ ינא ןיאש חכוויהל ידכ ,םירפסה תא םיקדוב

 .רהוסה-תיבב ינממ חקלנש טרופספה

 (רש הגייפ) ןזור הרוֿפצ

 הברקתהשכ .םינמרגה אוב ינפמ בר דחפב ונייח 1929 רבמטפסב המחלמה הצרפשכ

 .לארטנוק םשב רכיא לצא תוחפשמ יתש ונאבחתה .רפכל ונחרב ,הרייעל תיזחה

 הייסנכב תיללכ הֿפסא

 ,ונל רסמ הפיסאהמ ונלש תיבהילעב רזחשכ .הייסנכב הפיסא רפכב התיה תבש-יאצומב

 םידוהי ריתסמה רכיא אצמיי םא .םידוהי איבחהל רוסא יכו ,םינמרגה אובל םיפצמש

 .ותיביינב םע דחי ותיב תא ופרשי
 תיבה תא בוזעל ול ונחטבה .לודג דחפ ונילע הליטה תאזה הארונה "הרושבה.

 ,םכשה רקובב
 : לאשו רכיאה ונילא סנכנ ,בוזעל וננוכתהשכ ,רקוב-תונפל 5-ב

 "? םיסורה וא םינמרגה : םיפידעמ םתא ימ תא,
 :רמאו ודי תא ונל טישוה אוה .םיסורה תא םיפידעמ ונאש ,ןבומכ .ןנינע
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 דוד-תנב שמה תובהב קינורוקש המלש

 רגיה המלש ,1934 תנשב לבוקמו 'ץשײזורמ

 .1963 תנשב םש תמו ,החמחלמה ינֿפל ליזאובל
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 "!ןעיגה רבכ םיסורה,
 ךרדב .תוינמרגה תוינחצרה םיידיה ןמ ונלצינש לע ,ונתוא הפקת הלודג החמש

 : דריש גלשה לע ועיבצהב ,שמחה ןב ינב יל רמא הרייעל הרזח

 ".הנבל המדאה התשענ החמש בורמ ,אמא ,האור תא,

 םישדח םיודס םיסינכמ םיסורה

 םהיתורוחס תא רוכמל וצלאנ םירחוסה .הרייעב םישדח םירדס ,ןבומכ ,וגיהנה םיסורה
 דוע ויה אל ונייח -- רקיעה לבא ,םיחונ הכ םנמא ויה אל םייחה .םלצא םייובח ויהש
 .הנכסב

 "תיב .יאשידיי רפסיתיבל ךפה "תוברת, רפסה-תיב .יוחיד אלל וחתפנ רפסהייתב
 לכ .האלה םג דמלל וכישמה םירומה לכ .יניארקוא רפס-תיב השענ ינלופה רפסה
 .רפסה-תיבל תכלל ובייוח םידליה לכו הלשממה ידיל ןרבע ךוניחה תודסומ

 ןיבו השמ

 ויהש ,םישנא שפחל םישדחה םייטייבוסה םיטילשה ולחה הרייעל םתסינכ ירחא דיימ

 ,םזינומוקה ידגנתמכ ינלופה ןוטלשה תעב םיעודי
 אוה .רבקא לסוי יתיא לביק םש .טייבוסילסב בצייתהל הנמזה יתלביק דחא םוי

 .ןייטשדנאמאיד לש ותיבב היהש .דיוק.ניל תונפל יל רמאו המותח הפטעמ יל רסמ

 םיעשופ תריקחב הקסע הרטשמהש תעב ,םייטילופ םיניינעב .ד .וװ .ק .נ לפיט ,עודיכ

 ושרדו "לייחה תירב,ל רשקב תולאש יתוא ולאש .ד.וו.ק.נ"ב .םיטנאלוקפסו םיילילפ

 יל ושע אל .תומש רוסמל יתבריס .וירבחו ןוגראה יגיהנמ תומש םהל רוסמל ינממ

 ירבח תומש רוסמל חוכב יתוא וצלאיש ,שושחל יתלחתה םידחא םימי רובעכ .םולכ

 רוקיבה לע .'ץשי'זורב יתרקיב המחלמה רחאל .םיישדוח יתיחש םש ,בובלל יתחרב .ןוגראה

 ,הז רפסב דחוימ רמאמב יתרסמ הזה

 הקבמולוג לאינד
 ,'ץשייזורב תבכרה תנחת לע הצצפ ינמרג סוטמ ליטה ,1929 רבמטפסב המחלמה הצרפשכ
 ירפכב ורזפתה םיברו הרייעה יבשות לע דחפ ליטה הזה הרקמה .ףיצרה תא הסרהש
 הנח תא ונשגפ םש .רכיא לש ֹותיבב ונרתתסהו ןבױצ רפכל ונחרב ונחנא .הביבסה
 .תידוהי החפשמ דוע םש התיה ןכ .לדייו הקשימ הנב תאו רומראמ

 םיאב םיסווה

 :תיסורב לוק עמשנו תלדב םיקפוד הלילה עצמאב
 "? םידוהי ןאכ םיאצמנה,
 :ינומלאה לוקה רמא ,בויחב רכיאה הנעשכ

 יו םינמרגה אֹל -- םיעיגמ םיסורה ,תאצל םילוכי םתא;,

 : רמאו ,יסור קורטילופ יתלומעת םואנב אצי ,םינושארה םייסורה םיקנאטה ואבשכ
 יו םהיניב לדבה לכ ןיא ,וניניעב םיווש םלוכ -- םיניארקוא ,םידוהי,
 :לוקב ארק רבקא לסוי-לאומש

 *! תוצוחב דוקרל ךירצ ,םידוהי;
 :התנע איה .היסורמ האצומש תיחקפ השא ,רומראמ הנח הדמע ונממ קוחר אל

 "..םלוע רסאמב תוומ שנוע ופילחה ,םידוהי,

 תויונחה תא םיקירמ
 אצמנש המ לכ רוכמלו תויונחה תא תותפל וויצ .רבעשל םינויצ דחוימב ושפיח אל

 --םייסור םילבורב ריחמ לכ םימלשמו דיל אבה לכמ םינוק םיסורהש וארשכ לבא ןהב



 .םיפדמה לע הראשנש הריחסה טעמ תא ?יצהל יאדכ יכו ,ךרע ןיא יסורה ףסכלש .,וניבה

 תרצות ;ורומת הרכמנ הרוחסה :ןיפילח-רחס חתפתהו ףסכ תרומת הרוחס רוכמל וקיספה

 ,ריעל םירכיאה ואיבהש תיאלקח

 יחירבמ דחוימבו ,הרוחס יאיבחמ שפחל םיסורה ולחה תויונחב הרוחסה הלזאשכ

 וכרעו ,תבכרה תנחתב היהש תעב ןאגאק ץרפ תא םורע וטישפה דחא םוי .םידב

 ורסאנ ךכ .רבעשל םירחוס לש רקיעב ,םירסאמ לש הרוש הכרענ .ופוג לע שופיח

 םיילענה תונח ילעב ,םיובנירג לטומו םייחו ,רבעשל תיקדיס ירחוס ,רפט ףלֹווּו ןרהֹא

 לע לפנ דחפ .ריביסב תולג תונש רשעל ונודינו טפשמל םתוא ודימעה .ריעב הלודגה

 .הנממ רטפיהל םיכרד שפיח הרוחס תצק ותושרב היהש ימ לכ .הרייעה יבשות

 ונתוח תיבב .וניד'רזג תא קיתמהל םיבר םיצמאמ ושע רפט ףלוװ לש ייבורק

 .חבושמ רועמ םייפגמ גוזב ותוא ודחיש .הרטשמה דקפמ ןסכאתה ,קייצשבוטאגאז רזייל

 ..ריביסמ ורזחוה ותשאו ףלוו

 ירבע תא םירקוח
 ,רבעשל םינויצ ושפיח אל םיטייבוסהש תורמל .ר"תיב רבח יתייה תינלופה הפוקתב

 םייח לש ותיבב התיהש ,הרטשמל יתנמזוה םעפ .םלצא לודג סוחיי ןבומכ הז היה אל
 :ילא הנפ קוינאמור דקפמה .יקסראבארג

 ?ר"תיב תינויצ-תיטסישאפה הגלפמה רבח תייהש םיעדוי ונחנא ןיאש ,בשוח התא;

 "?תעכ התא המ לבא

 .תכלל יל ןתנ אוה .הגלפמ םושל ךייש ינא ןיאו .ונתשנ םינמזהש ,יתינע

 לכ הללשש ,רחוס לש ינבכ תוהז'תדועת יתלביק בצייתה רטשמהש  ירחא

 .חדועתה תא יל ופילחה לגרודכ ןקחש יתייהש ,ךכל תודוה לבא .הדובע גישהל תורשפא

 יל וריכזח םה .םיטפושהו הרטשמה דקפמ ,יללכה עבותה םע םיבוט םיסחיב יתייה
 .תעדה תוחידב ךות תאז ושע ךא ,ינגרובה יאצומ תא תובורק םיתיעל

 .םהילא ףרטצהלו -- ייח-תודלות תא בותכל הרטשמהידקפמ יל עיצה דחא םוי

 סלוא .ותעצה לע רזחו החונמ יל ןתנ אֹל בר ןמז .תאז תושעל לוכי ינא ןיאש ,יתינע

 :ילשב ינא

 "..ייח תודלות תא בותכל לוכי ינניא,

 תרתחמב תינויצ תוליעֿפל ןויסנ

 ,תיתרתחמ תוליעפב החיתפל תינויצה העונתה לש רבעשל םירבח וטילחה דחא םוי

 היה הדקפמי הצובקה שאר .לארשייץרא םע רשק םש שפחלו הנליוול עוסנל הרטמב
 :ונילע הוויצ אוה דחא םוי .סרימורק (חנ) קנּונ

 םיצפח דועו ןוזמ ,םינבל םיאלמ בגייטוקלי וניכה :ךרדל םינכומ ויה ,הרבח;
 "! ךרדל םיצוחנה

 םישגפנ ונייה םש .לגרודכה שרגמב היה ונלש שגפימה-םוקמ .עוסנל םינכומ ונייה
 .הלילה תועשב

 וב רזח רומראמ הקשימש רבתסמ .אובל הששובש ,הדוקפל תונלבסי-יאב וניכיח

 דבאי -- המישמה ןולשכ לש הרקמבש ,ששחו ,בוט הדובע-םוקמ ול היה .קסעה לכמ םייתניב

 ,ומלוע תא

 !הב ונילת תווקת הברה הכש ,תינכותה תא ונלטיב בר רעצב

 לגרודכה תוכזב

 רודיבה ,תיברתה חטשב רקיעבו ,ריעה לש םייחרזאה םייחה תא ןגראל וליחתה הרייעב

 לקנאי תצלמהב .ר"תיב תצובקב ןייטצמ לגרודכ ןקחשכ ריעב עודי יתייה .טרופסהו
 .תימוקמה הצובקב קחשל יתוא ונימזה ,טרופסה-תקלחמב דבעש ,ראילומס

 קוינמור הרטשמה דקפמ ןחלושה דיל ינלצא ובשי 1940 תנש לש רדסהילילב

 ריעה "?ילודג, לכ םע תודידיב יתייה .שטיבוראכאז ילוטאנא יָאוואסיל ידוהיה ונגסו
 .לגרודכה תוכזב

 .ותשאו הקבמולוג לאינד
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 ותואב ."ביטומוקול, תצובק דגנ ץרוויקב תורחתל ונלש הצובקה העסנ םעפ
 רמולו תסנכה'תיבב ללפתהל םוי ותואב יתגהנו ,יבא רכזל "טייצרָאי; יל היה םוי

 הדיספה ונתצובק .וז תורחתל יתעסנ אלו בוט אל שיגרמ ינאש ץורית יתאצמה .שידק

 יתרמא .תושעל המ יתא ץעייתהו הפרחה תא תאשל לוכי אל הרטשמה דקפמ 0

 םייתסה קחשמהו םתוא ןימזה אוה .קחשמל 'ץשיזורל הרזח הצובקה תא ןימזיש ול

 הלקנאי תיבב ,הדעסמבו הלודג התיה החמשה ...םירעש 5 יתעקת ינא ,ונתבוטל 8:0יב
 .הלילב תרחואמ העש דע וניתש ,רעטסוש

 יתינהנ ,םיבושחה םידיקפתה ילעב לכ םע יל ויהש םייתודידיה םיסחיל תודות
 וטיבה רבעשל םיטסינומוקה .חווירב הסנרפ ונל התיהו יל ונמדזנש תונוש תויורשפאמ
 ,האנקבו ןוהמיתב ילע

 אבצל םיסייגמ

 ידידימ היהש ,ריכב ךיקפל יתסנכנ .םיבר םיריעצ םע דחי סויגיתעדוה יתלביק
 יתוא איצוה ,םיסייגמה תא עיסהל הכירצ התיהש תבכרל אכ אוה .ךכ לע ול יתרפיסו
 .התיבה הקבמולוג ,רמולכ ,'יָאמאד -- הקבמולוגג, :רמאו הצובקה לכ ךיתמ

 דקפמ ילא אב .קצולב התנחש רשקה תדיחיל םוי 45יל יתארקנ רצק ןמז רחאל
 :יל רמאו הרטשמה

 ."ךתבוטל חז יכ ,ךל

 .יתוריש םוקמב םיימעפ ילצא רקיב הרטשמה דקפמ

 יטייבוסה רשקה ליחב
 חבול ונממ ודריו תיאשמ ונידיל הרצע ,יץשייזור--קצול שיבכב םינומיאב ונייהשכ ,םעפ

 :ןרמאו אבצה ידגבב יתיֹא ואר םה .(הדנקב התע) ןאמשיפ לדנמו דרובמילק

 ."ונתוא םג וסייגי יאדווב ,הבורק המחלמהש םירבדמ,

 ריעה םלוא ,תיזחל ונחלשנ .קצולב רשקהיליח תדיחיב יתייהשכ הצרפ המחלמה
 ,תלהובמ הגיסנ הלחהו הצצפוה

 המחלמה ךןורֿפב המוהמה

 ןויכל חרב ומצע אוה .ומצע תא ליצהל ישפוח דחא לכש ,רמא ונתדיחי לש דקפמה
 כטומ יכ ,'ץשייזורל בושל אל ונטלחה (לארשיב רטפנ) ל"ז שיומש המלשִי ינא .היסור

 ורזחו ורזפתה .,הדיחיב ויהש ,םיניארקואה םילייחה .היסורל חורבל ,םידוהיכ ,ונל
 ,םהיתבל החמשב

 אלש ןוויכמ .ץירוקל ונעגהו תיאשמ לע ונילע .הצצפוה איה םג ךא ,הנבורל ונאב
 -תירב--ןילופ לובג תא רובעל ונל ונתנ אל .הרזחב ונחלשל וצר תודועת ונל ויה

 | ,רבעשל תוצעומה

 ינשכ ,שאר םירהל ילב ,ונלגלגתה האובתה ךותבו הדשל ונסנכנ שיומשו ינא
 הבו תינוכמ הרבע םואתפ .תושעל המ ונעדי אלו ונמק .לובגל רבעמ דע םירטמוליק
 דע ונתוא חקל אוה .ונתוא בזע דקפמהש ,ול ונרמא .קצולב ונלש דודגהמ ןיצק

 זא היהש ,דודגל ונתוא ריזחה רשא ,ריעה ןיצק לא ונסנכנ םש .קסנילווידורגובונ
 .ןיטסורוק תורעי דע ,תיסורה הגיסנה תובקעב ,ונכלה דודגה םע .לופוטסוק תורעיב

 םילייחכ וגרהנ הינב תשולשש ,לסק תחֿפשמ

 .יטייבוסה אבצב

 | "םיקינדאפאז,ה לש םלווג

 ןילופמ וחפוסש םיחטשה ,היסור ברעמ יבשות) "םיקינדאפאז,ה לכל ארק דחא םוי
 .ןילאטסמ העיגהש הדוקפ עומשל ףסאתהל (פורטנביר--בוטולומ םכסהב

 | : הדוקפה הרמא הכ
 דוע ונל ןיא ןכל ,םינמרגה לא םיחרובו קשנה תֹא םיקרוז "םיקינדאפאז ,הו תויה,

 ."ףרועב הדובע תונחמל םחלשלו תיזחהמ םתוא איצוהל ונטלחה .םהב ןומא
 וחיטבה :רשא ,םינמרגה לא ורבעש ,םיינמואלה םיניארקואה הלא ויהש ,איה תמאה)

 .(תואמצע םהל
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 סחיהו דחא לפס ונינשל ונתנ ,םיבורה תא ונתאמ וחקל הדוקפה תעמשה ירחא

 .םייובש לא סחיכ ,הערל דימ הנתשה ונילא
 ןילופ יחטשמ םיבר םינלופו םידוהי םוצע שרגמ לע ופסא םש .ןיטסורוקל ונחלשנ

 ונחלשנ שיומשו ינא .םינוש תימוקמל םתוא וחלשו הדובע-ידודג םהמ וביכרה .רבעשל

 ,העיסנ ימי המכ רחאל םשל ונעגה .הקוחרה בוטאראסל
 לשרה .םיבער ונייהו ער לכוא ונל ןתינ .תוריפח תריפחב דואמ השק ונדבע ןאכ

 םינמרגה וליחתהשכ .הדובע בורמ רבש לביק שיומש .בערב תמ (ןימינב לש ויחא) ץכ

 .םלש שדוח העסנ םשל תבכרה .ריביסבש קסמואל ונתוא וחלש ,בוטאראס תא ץיצפהל

 ,קשנל תשורח'יתב ןיינבב ,ךולכלו בער יאנתב ,ונדבע ןאכ

 "אשיײזורב ינא
 .סאבנודל יתוא וחלשיש יתשקיב .קצולו בויק תא ושבכו םדקתהל וליחתה םיסורהשכ

 םימי שדוחל השפוח יתשקיב סאבנודב הדובע לש הפוקת רחאל .הלבקתנ יתשקב

 .'ץשי'זורל התיבה עוסנל
 רבכ התיה םש ,'ץשי'זורל דחי ונעגה .הרדיו השמ תא יתשגפ בויקב תבכרה תנחתב

 .ויחא הקיש םגו ותשא ,(ןימאק) השפיל

 לטיג ,רשיילפ קיזייא ,רקינאילוא השמ ,שטייב המלש ,דלאו הקסוי ועיגה תרחמל

 םייח ,רש לחרו עגייפ ,רתסא ותבו קוילֹופֹוגלוד הקיש ,הנראשט ,קינרוקש המיונו
 .הנבו התב ,רעקעב לבייט ,ל"ז שטישטאנ

 ,ןילופל בושל ול רתוהש ,רבעשל ינלופ חרזא םש לע הדועת יל יתרדיס בר ןוכיסב
 .םלחל יתעגהו ימצע ןוכיס ךות ןילופ לש שדחה לובגה תא יתרבע ךכ

 הדועת יל יתישע .האלהו 1911 ידילי ,ןילופ לש יממעה אבצל סויג ךרענ ןאכ
 ..1905-ל יתיניש הדילה תנש תא לבא ,ןוכנה ימש לע

 לארשי -- ןילרב -- יזדול
 יתאב .יתשא תא יתאשנ םג ןאכ ,1946 דע יתיהש ןאכ .יזדולל ונרבע השראו רורחש םע

 לש םיטילפ הנחמב יתייה ןאכ .ןילרבל יתרבעו ר"תיב לש החירבה יליעפ םע רשקב
 ."הבגנ, היינאב הצרא יתילע איהה הנשב .1949 דע אררנוא

 יקסואבארג השמ

 ונלש הרייעב רעונה ןמ קלח לחה 1939 רבמטפסב היינשה םלועה תמחלמ הצרפשכ
 ידי לע הרייעה תצצפה דחפמ ,םירפכל חרב קלח .יטייבוסה לובגה ןוויכב ,חרזמל תכלל

 יתיצר אלו החפשמ לעב יתייהש םושמ ,רפכל ואציש הלאל יתפרטצה ינא .םינמרגה

 .םלרוגל יריקי תא ריקפהל

 אוה ןיאש ,תיבה-לעב יל עידוה םירכיא תחפשמ לצא םימי רפסמ לש הייהש ירחא
 רפכב הפיסאב .םינמרגה אובל םוי לכ םיפצמש םושמ ,רתֹוי ונתוא קיזחהל לוכי

 .תוומ שנוע ותיב-ינבלו ול יופצ ,ותיבב םידוהי ריתסמש ימ לכש וזירכה

 הלודג החמש
 םואתפ ונעמש רפכה תא בוזעל וננוכתהשכ .תונפל ןאל ונעדי אלו םישאוימ ונייה

 ייסורה לובגה תא רובעל ואבצ לע הוויצ וקנשומיט לאשראמש תחמשמה הרושבה תא
 "ץשיורל ונרזחו החמש בורמ ונללותשה .ונלש רוזיאל ברקתהלו ינלופ

 דמע השארב .תימוקמ הצעומ ןימ ,טבוסילס רצונ דיימ .הלודג החמש הררש הרייעב

 .קישטימו השירג ,הברו לטומ םג וסנכנ הצעומל .במֹוד ,השראוומ ינלופ טסינומוק

 ,הבשחמה םע םילשהל וצר אלש ,םינלופה .הרייעב רדס'יא ררש םינושארה םימיב

 .תאז הצעומב ריכהל וצר אל ,ינלופה ןוטלשה לע ץקה ץיקהש

 ,סעמַאש על'חרימו ותשא ,יקסואנארג השמ

 .יצשיזור:תיבב ןווכזהיחול עקו לע
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 ןושאוה ידוהיה ןבוקה

 ץרפ ,"ירדנילכ, תליפת ירחא תסנכה'תיב תא ובזע םידוהיהש תעב ,רופיכ-םוי לילב

 הגרהנ ולא תוירי יפוליחמ .ינלופה אבצה ידירש ןיבו שדחה ןוטלשה ןיב תוירי-ברק

 וסנכנ םייטייבוס םיקנאט ."ירדנילכ, תליפתמ הכלהש ,טחושה לאיחי לש ושא

 תא וריזחהו םקשנ תא וקרפ ,הב וזכרתהש ,םינלופה םילייחה לע ורעתסהו ריעל

 ,הרייעב רדסה

 ותוא ודכל ,ותוא וריכה םינלופה .הרדיו דוד םג אצמנ ריעל ואבש םיסורה ןיב

 .וידי יתש תא ורבישו תנמאנ תוכמ וב וציברה ,המרעב

 רדס סינכהל אבש ןושארה להנימה שיא ,בוציינוק היסורמ עיגה המיןמז רחא

 ,הרייעה יניינע תצ םהידיל וחקלש ,םייסור להנימ-ישנא דוע ואב וירחא .הרייעב

 רטשמב וכמת םידוהיה ;םידוהיה תא דחוימב ופדר םיטייבוסהש ,רמול לוכי ינניא

 .ןייטשדנאמאיד תא ורסא רבעשל םינויצה ןמ ךא .םתוא ףודרל דוסי היה אלו שדחה

 ,קלוקל רבע אוה .'ץשיזור תא בוזעיש יאנתב ךכירחא ררחיש אוה

 הדובעה תגולֿפל סייוגמ ינא

 ,(ןאכ ונתא אצמנה) ןרוא יבצ .הדובע תוגולפל ידוהיה רעונה ןמ קלח וסייג 1941 יאמב
 -תודש ונינב :דואמ השק התיה תוגולפב הדובעה .םוי 90-ל וסיוג םיריעצ דועו יתוא
 ינמרג סוטמ וניאר ,ינויב 22-ב ,הדובע תועובש 7 ירחא .'ץשי'זורמ קחרה אל הפועת

 ,סוטמה ןמ םיחנוצ םינמרג םינחנצ וניאר ךכירחא דיימ .רבדה רשפ ונוניבה אל .לפונ
 ןורכזה-חול עקר לע יותׂשאו שאלפ בקעי

 ךומסה רפכבש םירכיאה ןמ .םהילא ברקתהל ונל ונתנ אל .םיסורה תוירימ עגפנש .ןויצ"רה לעש 'ץשיװר תליהקל
 ,םיסורה ידי לע הרונש ,ינמרג סוטמ הזש ,ונל עדונ

 וזירכה הילטיאו הינמור ,הינמרגש ,וידארה עידוה ,רקובה-תחורא תעשב ,רקובב פ"ב

 .תוצעומה תירב לע המחלמ

 שאלפ בקעי
 םיסורה תסינכ דעו 1929 רבמטפסב ןיב הינשה םלועה תמחלמ ץורפ ןיבש הפוקתב

 יפלא וניאר ,!ץשיזור לש םידוהיה םיבשותל דואמ השק הפוקת התיה ,רבמטפסב 1?יב

 ויה אל ךא ,םידוהי רקיעב ויה הלא .חרזמ ןוויכב ורהנו תיברעמה ןילופמ וחרבש םיטילפ

 ונשגרה ונלוכו ,ונלש הרייעה תא ורבע הלא םיטילפ תונחמ .םינלופ םהיניב םירסח

 .ונילגר תחתמ תרעוב המדאהש

 יסווה לובגה לע

 רובעל תונמדזהל וכיחו ובשי לובגל םעיגהב .יסורה לובגל הצירה הליחתה ונתרייעמ םג

 םג םהיניב ויה ךא ,םיטסינומוק ויה ליבגל רהנש רעונה לש לודג קלח .יטייבוסה דצל
 .םהמ דחא יתייה ינאו ,םיטסינומוקל ודגנתהש

 לובגה תא הלילב ורבעי םיסורהש ,וידארב עמשש .והשימ רסמ רבמטפסב 16יב

 !ץשי'זורב יסורה אבצה רבכ היה תרחמל .העומשה הרשוא הלילב .ינלופה

 | החמשה יוחא הבוכאה

 ,דחפהו הקעומה ןמ םידוהיה וררחתשנ תחאיתבב .דואמ הלודג התיה הרייעב החמשה
 טהל יופצה ,רמה לרוגה יבגל תוילשא םהל ויה אל .המחלמה ץורפ זאמ ויח םהבש
 אבצל תודידיב וסחייתה ,ללכה ןמ אצוי ילב ,םידוהיה לכ .ינמרג שוביכ לש חרקמב

 | .,הרייעל סנכנש יסורה
 לש התוליעפל טרפ לבא ,הרייעב םיירוביצה םייחה ּוקתֹוש ,ונרכזה רבכש יפכ

 ,םהייחב לחש ימואתפה יונישה ןמ רשואמ היה יטסינומוקה רעונה .תיטסינומוקה הגלפמה
 .הרייעל ורזת -- םהיתבמ חורבל וצלאנו ינלופה רטשמה ידי-לע ופדרנש ,םהמ קלח

 קנאבה ומכ ,םיבושח תודסומ ילהנמ ושענ םה .לסק םהרבאו ןרוג ,הרדיו ויה םהיניב

 | ,חמקה-תנחטו
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 .יטסינומוקה רעונה לצאו הרייעה ידוהי לצא תוחכפתהה ךילהת לחה הנש יצח רובעכ

 .םהיתודמעמ ,םינמאנ םיטסינומוק ,ל"נה םירוחבה תא וקיחרהש ,היסורמ םידיקפ ועיגה

 םדמעמ תא לצנלו דחוש תחקל םיליגר ויהש ,םישנא ידי לע וספתנ םהיתומוקמ

 :םעפ יל רמא לסק םהרבא .רהמ שיח ובזכאתה םידוהיה םיטסינומוקה .תיטרפה םתביטל

 ".!םולכ אלב רמגנ -- רהמ שיח זוגנש הפי םולח יל היה ,ןכ,

 תיטסינומוקה תוליעפה .ןיטולחל הקתוש הרייעה לש תיתוברתהו תירוביצה תוליעפה

 .המחלמה ינפלש םיססותה םיירוביצה םייחה לש םמוקמ תא אלמל הלכי אל תרבגומה

 םיטילפה תייעב התיה ,הרייעב םיטסינומוקה לע השק םשור התשעש ,תרחא העפות

 ןמ םויב רוזחל וויק םה :תיטייבוסה תוחרזאה תא םמצעל ץמאל וצר אלש ,םידוהיה

 יפלא ורסא :םיירזכא םיעצמאב וביגה םיטייבוסה .ןילופב םהיתוחפשמלו םהיתבל םימיה

 ךרד .ריביסל םושריגו ,םינוש רותסמ-תומוקממו םהיתוטיממ הלילב וררגנש ,םיטילפ

 ידיילע ורמשנ םה .ריביסל םכרדב ,םיטילפ תואלמ תובר תובכר ורבע ונלש הרייעה

 .וז הרטמל םינמואמ םיבלכב ורזענש .ד .וװ .ק .נ ישנא יפלא
 םיבזכואמ ויהש ,םידוהיה םיטסינומוקה לע רקיעבו ,לוכה לע השק םשור השע הז לכ

 .םזינומוקה לש ,ירזכאה ,יתימאה ףוצרפה תא תוארל דואמ

 ןיטיול הנח
 לועפל וליחתהש דע תמייוסמ הפוקת הרבע 1929 תנשב הרייעל םיטייבוסה תסינכ ירחא

 תותיכה וחתפנ יאשידייה רפסהיתיבב .רפסה-יתב שדחמ וחתפנ .ןוטלשה תודסומ לכ

 םיסובוטוא ואצי םוי לכ .קצולב ודמל תוהובגה תותיכה לש םידימלתה וליאו תוכומנה
 רפסה תיבב ךשמהיתותיכ הרייעב יחתפנ ךכירחא .קצולב היסאנמיגל תורענו םירענ םע

 .("ינכשבֹוּפה רפסה תיב, -- ןכיינפל) יניארקואה

 .ןילופמ וחרבש םיטילפה ןיבמ םקלחבו "תוברת, רפסהיתיבמ םקלחב ואב םירומה

 קר תרכוז ינא םירומה ןיבמ .תוצעומה-תירבמ ואבש םירומ םג ופרטצה ןמזה ךשמהב

 ,םיטילפה ןיבמ טסינומוק היה רפסה-תיב לש ןושארה להנמה .ץראב יח ויחאש ,ןיבר תא

 ןיֿפכד לכל םידומיל

 ."ילופורטסואמ הלשרה, יממעה הזחמה תא גיצהש ,יטאמארד גוח היה רפסה-תיבב

 ידוהי ריעצל היה ןתינ אל םינלופה ימיב יכ ,רשואמ ומצע תא האר יליגב רעונה

 םדיש ,הלוגס ידיחי קרו ,הרייעב יממעה רפסה-תיב ומייס ירחא וידומיל תא ךישמהל

 וחתפנ התע .זוחמה ריעבש ןוכיתה רפסה'תיבב םהידומיל וכישמה ,ךכל הגישה
 .םיססות ויה רפסה תיבב םייחה םג .ןיפכיד לכל רפסה-תיב ירעש םואתפ

 תידוהי תוברתל גאודה טסינומוק

 רפסה-תיבש ,ךכ לע דמע אוה ,רקי ידוהי ,שדח להנמ תוצעומהיתירבמ עיגה ןמז ירחא

 הלכשה םהידליל תתל וצרש ,םירוהה םע קבאנ אוה .יסור רפס-תיבל ךפהיי אל יאשידייה
 תבחרנ העידי ושרד םש ,יסור הובג רפסיתיבב םהידומיל ךישמהל ולכויש ידכ ,תיסור

 םייח ויהי אֹל הז ילב יכ ,שידיי תפש לע רתוול אֹל םהינפב ןנחתה אוה .תיסורה הפשב

 "ירפס ."סעמע, לש יאבקסומה ביתכה סנכוהו ידייה ביתכב יוניש לח דיימ .םיידוהי
 ןמ דומללו םירומה יפמ םירועישה תא קיתעהל םיצלאנ ונייהו ויה אל שידייב דומיל

 .םיקתעהה

 ויה םיטעמ ,ונרעצל ,1941 תנשב היסור-הינמרג תמחלמ ץורפ דע ךשמנ הז בצמ

 םלרוגו םוקמב ראשנ בורה :המחלמה ץורפ םע הרייעה תא ונזעש ידוהיה רעונח'ינב

 .בטיה עודי רמה

 החוומ סיחרוב ונחנא

 .חורבל ונטלחה ,םלוכמ רתי םינמרגה ינפמ ונדחפו לומוסמוקה תורבח ונייהש ,ונחנא

 ןייצל שי .רעונ ינב דוע ופרטצה ךרדב .רטכיד עקישו רביוט היסאיראמ םג ויה יתא

 .יטיול הנח
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 הביבסה ךא .היסורל רובעל תונוטלשה ידי-לע רעונה ינב ושרדנ המחלמה ץורפ םויבש

 תא דימשהל וליפא וחילצה אל םיטילשה .הארונ הקינאפ הררתשהו תקתונמ רבכ התיה

 .םב םשפנ דוע לכ וחרבו לכה וריאשה םה :םיכמסימה
 םידיקפה ישנ קר .יניפ יכרצל תבכר תונוטלשה ואיבה המחלמה ץורפ תרחמל

 תבכרה תונורקל רודחל וחילצהש םידוהיה וליאו ,תבכרל סנכיהל ושרוה םהידליו
 .הזה שיבמה הזחמב יתלכתסהו יתדמע ינא .חוכב ודרוה

 ידיקפ םע ונשגפנ ךרדב .יליגב רעוניינב לש הצובק ,רבכ יתרסמש יפכ ,ונחרב
 .הבור םע רמוש -- יוויל ונל ונתנ ףאו ,םתוסח תחת ונתוא וחקלש ,הרייעה ןמ הלשממ

 ,הלגע ונל התיה .ונילא םדצמ המוצעה האנשה תא ונשגרה ךרדה לכש ,ןייצל שי

 ונרבע .םידוהי ונלוכ -- שיא 15 לש תצובק רבכ ונייה .לגרב ונכלה בורייפ-לע ךא
 ונייטצהש ,םיימשיטנאה םינמואלה ינפמ דואמ ונדחפו םייניארקוא םירפכו תורייע

 ימוקמה ןוטלשה ישנא .םהב ונלקתנ אל ונלזמ הברמל .םידוהיה יפלכ םתוירזכאב

 הדיגבב םתוא ומישאיש וששח םה ; ןשיה ןילופ-היסור לובגל ברקתהל ודחפ ונתא ויהש

 םה ,השעמל .םהירוחאמ וריאשהש םיכמסימה תדמשהייאו תלהובמה םתחירב ללגב
 תולובג ךותל םעיגהב רתוי בוט סחיל וכזי ונל תודוהש ,הווקתב םהילא ונתוא ופריצ

 ,1929 ינפלמש היסור

 ןשיה לובגה תא םירבוע
 ידכ לובגה רבעל ןרהנ םישנא יפלא .םיינמרג םינוריוואמ תוצצפה ויה ךרדה לכ ךרואל
 ישנא ונתאמ ודרפנ לובגל ונברקתהשכ .םיברקתמה םיצאנה ינרפיצמ םמצע ליצהל

 עירפנ אלש ידכ ,היסור ךותל ונכרדב ךישמהל אל ונתוא וריהזהו ימוקמה ןוטלשה
 "ןךיא ךותמו םלוקב ונעמש אל ונילא ןייועה םסחי תא רבכ ונעדיש ונחנא .ךכב םהל

 הרייעל סנכיהל ונל ונתנ אל ךא ,ןשיה לובגה תא רובעל ונישרוה .ונכרדב ונכשמה הרירב
 ,קסנילוו'דורגובונל ונעגהש דע תכלל ונכשמה .לובגה תורייעמ תחא -- ה'צשידורוה

 תצק חונל ונטלחהו רימוטיזל ונכשמה םשמ .ונלש סוסהו הלגעה דיל םידעוצ ונאשכ
 ונכשמה -- ריעב תוצצפהה ןמ םרגנש ןברוחה תא וניארשכ ךא .הכוראה ךרדה ןמ

 ידארגנילאטס זוחמל ונעגהו תבכרב םוקמ ונאצמ .עיגנ ןאל לדבה אלל ,ךרדב

 זוחלוקב
 ונספת זוחלוקב .םהל ףסונש הדובעה חוכ לע וחמשש ,םיזוחלוקה ןיב ונתוא וקליח ןאכ
 בויאה-תורושב תא ונעמש הדובעה ידכ ךות .םודאה אבצל וסייוגש םירבגה םוקמ תא
 ,םיקאזוק ויה זוחלוקה ישנא .יטייבוסה אבצה לש תקסופ-יתלבה הגיסנה לעו תיזחה ןמ
 גשומ םהל היה אֹל ללכבו בֹוט היה ונילא םסחי ;תוימשיטנאה ישגרמ םיישפוח ויהש
 ,והמ ידיהי

 .םיטקשו םיבוט ןיה ונייחש רפסל וניצר אל ןילופב ונייח לע ונתוא ולאששכ
 .לוכאל המ היה אל יכו רומח הדובע רסוח ררש ,םישק םייח ויה ןילופבש ,ונרפיס

 יפכ .םוצמצב םויק וליפא ול רשפיא אלש ,לעופה לש םועזה ורכש לע ונרפיס
 .םירקשמ ונאש ושיגרהו ונלש םירובידל ונימאה אל יתמשרתהש

 ונלוכי אל לבא .ךרדל תאצל שיו ןאכ ראשיהל םעט ןיאש ,ונטלחה רצק ןמז ירחא
 רתסבו םימינצל םחל ונשבייו ןוזמ ונפסא .יאשחב קלתסהל ונטלחה .האיצי-ןוישר לבקל

 םש לכונש וניוויקו ,ןאטסיקבזוא ,דנאקראמאסל עיגהל וניצר .םוקמה תא ונבזע הלילה
 ,לודגה םלועה םע תוצעומה תירב תולובגל ברקתהל

 תוימשיטנא

 יטבמ .תימוקמה היסולכואה ךותב הצופנ התיהש תוימשיטנאה תא ונשגרה ךרדב
 םיסורהש דועב ,אבצל וסיוג אלש לע ,וניניבש םירבגה רבעל דחוימב םינפומ ויה האנשה

 ינפמ ,ונלש םירבגה תא סייגל וצר אלש ,םהל רפסל ונלוכא אל .תיזחב םחליהל םיבייח

 תשורחה יתבבו תורעיב :ףרועב הדובעל וסייוג קר םה .ןומאב ונילא וסחייתה אלש
 ,םילודגה



 ןארהטל העיגמ ינא

 יתוא ףריצ אוהו סרדנא אבצב לייח היהש ,הרדיו דודה תודוה ,ןארהטל עיגהל יתחלצה

 .רביוט הסאיראמו הרדיו הפי םג ויה ימע .ותחפשמל יביטקיפ ןפואב

 דסומ םייקש יל עדונ םש .היסורו ןילופ יטילפמ םימותייתיב ןגראתה ןארהטב

 ונבשח אֹל ןארהטל ונעיגהב .לארשייץראל רעונ תוצובק הלעמה ,תידוהיה תונכוסה םשב
 -ץראל עוסנל תורשפא שיש ונעמששכ לבא ,הקירפאיםורדל אלא ,לארשי-ץראל עוסנל
 .הצרא הילעה תא ,ןבומכ ,ונפדעה ,לארשי

 יחילשש דע .,הנש יצחכ וניכיח .רעונ"ינבו םידלי 700-כ ןארהטב ויה איהה הפוקתב
 .ץראל ונלש הילעה תא ונגריא תונכוסה

 רלג השמ

 ינלופה ןוטלשה ןיטולחל ררופתה 1929 תנשב ןילופ-הינמרג תמחלמ ץורפ םע דימ

 םידחא םימי ירחא .רדסה לע הרמשש ,תינלופה הרטשמה קר הראשנ הרייעב ,יץשייזורב

 .רבמטפסב 17'ב לובגה תא רובעי םודאה אבצהש .,יטייבוסה וידארב ונעמש הלהב לש

 םמצע לע םיחקול ורבחו אוהש ,דקפמל עידוהו הרטשמל ק"צימ סנכנ תרחמל

 העיצה ךא ,הדגנתה אל הרטשמה .םיטייבוסה תסינכל דע הרייעב רדסה לע הרימשה תא
 .דחי לועפלו הילא ףרטצהל םהל

 חווב הוטשמה דקפמ

 ,םהיניב ליעפה .םיטסינומוק ויה םינבה תעברא לכ .תיטסינומוק החפשממ היה קי'צימ
 ןיבמ םירחא םיינש .תיטסינומוקה ותוליעפ דעב רהוסהי-תיבב תובר םינש בשי ,אשירג
 דואמ האג היה קי'צימ .םידוהי ידהואכ םיעודי ויהו הגלפמב םיליעפ םה ףא ויה םיחאה
 .הרטשמב ותדובעב

 ועגפנ אל םא ,תבכרה-יספ תא קודבל ךלוה אוהש ,הרטשמה דקפמ ול רמא תרחמל

 ,םידחא םירטמוליק רבעש ירחא .יניארקוא ריעצ ותא חקל אוה .םינמרגה תוצצפהמ
 :וולמל רמא אוה ,תבכרה-יספ תא קדיב אוהשכ

 ."הרטשמב דוע תושעל המ יל ןיא .יכרדב דוע ךישמא אלו ךממ דרפנ ינא;
 .יחרזא שובלב םלענו םידמה תא דירוה אוה

 | ׁשדחה רטשמה

 תא חותפל וצר אל םינוונחה .הרייעב רדס סינכהל םיטייבוסה ולחה םתסינכ םע

 םיכרצימ וגישי םאו ,רחמה םוי ותא איבי המ תעדל ילב ,םתרוחס רוכמלו תויונחה

 עיגהל וליחתה .רחסמלו הכאלמל םיביטרפואוק ונגראתה .ורכמיש הלא םוקמב םירחא

 ךע ,ימוקמה ןוטלשה תא ןגראל ידכ .אבצה ךותמ וסייוגש ,םינושארה םידיקפה
 | ,םוקמב וססבתי םיטייבוסהש

 לבורה לש ךרעב ינלופה יטולזה תא לבקל םיקנאבה תא תבייחמה ,הדוקפ האצי

 הז ףסכ םלענ רצק ןמז ךשמב .םיסמ תרומת ןוטלשה לביק ינלופה ףסכה תא .יסורה
 .יסורה לבורה ראשנ דיחיה יקוחה עבטמהו ,רוזחמה ןמ

 ,םייטייבוס להנימ ישנא ועיפוה הזה םויב .1940 ראונאיב 7 דע ךשמנ הז בצמ
 ולסוח םייטרפה רחסמהייתב .םיינוריעהו םייתלשממה תודסומה לוהינ תא םדיל וחקלש

 (הקפסא) היצאזיבורּפאה להנמ ,ןאמכח לדנמ תא .םהיתודמעמ וקיחרה םהילהנמ תאו

 היה אוה .ריעב הקפסאה יניינע לוהינב בר ןורשכ חיכוהש תורמל ,ודיקפתמ וררחש

 .נטק הרשמ וזיא לע דקפוה אוה .ודיקפתל רוסמה שיאכ עודי היהו יץשייזור דילי

 קשורוב לחו
 איה .ןילופב דואמ העודיו הליעפ תיטסינומוק התיהש .קשורוב לחר העיגה 'ץשייזורל
 טנמלרפה היהש ,בובלב תננוכמה הפיסאה ריצ התיה איה .רהוסהיתיבב תובר םינש הבשי
 התיה איהש ,יל המדנ .תוצעומה-תירבל ףרטצהל הטלחהה הלבקתנ וב ,הניארקוא-ברעמב
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 העיגה איח 'ץשיזורל .תינלופה תיטסינומוקה הגלפמה לש יזכרמה דעװב הרבח םג

 םירטמוליק 800 לגרב הכלה איה .גיצנאד דילש ןודרופב םישנל עודיה רהוסה-תיבמ

 .הרייעל העיגהש דע

 םיטסינומוקה תבוכא

 200 לש תרוכשמב ךוניחה תקלחמב הריכזמכ הנטק הרשמ הלביק 'ץשי'זורל האובב

 יתעמש םעפ .ןטלשה תודסומ לכ םע רושק יתייהו רצואב יתדבע ינא .שדוחל לבור

 .(!הלא םירובל שי הפי הרוצ) "ןעגנוי עבָארג יד ןבָאה םינּפ םענייש א, :תרמוא התוא

 י ,להנימה ישנא ,םיטייבוסל ,ןבומכ ,הנווכתה איה

 ילא אב ,הריעצ הרוחב הנדוע איהו ,םינלופה ידי-לע םינש ינפל הרסאנ איהשכ

 :רמאו תוריינ תליבח ודיבשכ לסק םהרבא
 לצא אצמיי הז רמוחש רוסא .קשורוב לחר ידיב היהש דואמ בושח רמוח והז.

 ירחא ."!ושפחי אל ןאכ ;ךלצא אוה הזה רמוחל רתויב חוטבה םוקמה .ונלש םישנאה

 לחר המשר ןהב ,תורבוחו תומישר הליכהש ,הליבחה תא יל רסמ אוה ולאה םילמה

 .הגלפמה ייחמ םיבושח םיטרפ

 םיידוהיה םייחה

 ילב הדובעל לבקתנ הצרש ימ לכ !שדחה רטשמה לש ודיב רתויב ושיגרה אֹל הלחתהב

 .ינויצ רבע היה הרייעה יריעצ לכלש ,תעדל שי ;ורבע תא וקדבש

 .ינלופה ןוטלשה ןמזב ומכ םיידוהיה םיירוביצה םייחה ולהנתה דוע איהה הפוקתב

 רקובב יתללפתה .המלש הנש "שידק, זא יתרמא ינא .םיללפתמ םיאלמ ויה תסנכהייתב
 דרשמב :הדבועה תניינעמ .ללפתהל יתכלה אל םירופיכה-םויב לבא ,תסנכה-תיבב ברעבו
 -תיבל ונכלה םיירהצה-ירחא 4 ב הדובעה רמג ירחא .םיימוקמ םידוהי דוע ויה ילש
 :  .החנמ תליפת ללפתהל תסנכה

 םירופיכה:םויבש יתחגשה .הסידואמ אבש  ,ידוהי (רוזיבר) רקבמ דבע ונלצא

 ידיילע רסאנ ןמז רובעכ .םוי ותואב םצ אוחש ררבתנ ךכ רחא :הדובעה ןמ רדענ
 .הזכ היה אלש תעב ,הגלפמה רבחכ הזחתהש לע ,םיטייבוסה
4 

 תינויצה תוליעפה לוסיח

 םירומה ןיב .םידוהי םידלי קר וב ודמל .יאשידיי רפס-תיבל ךפהנ "תוברת, רפסה-תיב

 וליחתהו שדחה רטשמל ולגתסה םיבר ."תיברת ,,ב הרִימ רבעב היהש ,ץיבוניבר דחא היה

 ,"תוברת, ר"וי ונמזב היהש ,רלג םהרבא .יטייבוסה ךוניחה לש יבויחה דצה תא תוארל
 ,תינויצה תוליעפהו ירבעה רפסה'תיב לוסיח רבד תא דואמ ובאכ ,םירחא םינקסע ןכו
 ,תינויצ תוליעפ םוש התשרוה אלו ולסוח םיינויצה םינוגראה לכ .קותשל וצלאנ םח ךא

 ונלביק ,םנמא .ינויצה םרבע תא ריכזהל אֹל ולדתשה הלאה םינוגראה ירבח ןיב םג
 .ךכמ רתוי אֹל לבא -- םיבתכמ םשל ונחלשו לארשייץראמ םיבתכמ

 םימייק ויה אל וליאכ ,"ןייראפ םירחוס,ו "ןייראפ רעקרעװטנאה, דוע היה אל
 הינמרג-היסור תמחלמ ץורפ דע .יטייבוסה ןוטלשה תפוקת לכב בצמה ךשמנ ךכ .םלועמ

 ,1941 תנשב

 החהוומ החירבה

 ץורפל ישילשה םויב .תושעל המ עדי אל שיאו הלהב הררתשה המחלמה הצרפשכ

 בקעי תחפשמו יתחפשממ הנטק הצובק הנגראתה .חורבל ךירצש ,ורמא המחלמה
 ךע ונעגה םתרזעבו ,הלגעו סוס ונל ונתנ דרשמב .החרזמ חורבל הרטמב ,ןייטשנורב
 םידליהו ךישמהל הצר אל סוסה :תויניצר תוערפה ולח ןאכ .(דורבמיכורט) הקבויפוסל

 .תושעל המ ונעדי אלו תוצע ידובא ונייה .ולח

 ,רתוי הלודג םהל הייופצה הנכסה יכ ,ךרדב ךישמהל םירבגה לעש ,וטילחה םישנה

 םככרדב וכישמה, -- .הברה םתומימתב םישנה ונעט -- "1 םידלילו ונל ושעי המ,

 ."רוזחנ ונחנאו



 םירבגה וטילחה רבד לש ופוסב ךא .תושק וטבלתהש ויה .ךכל ומיכסה םלוכ אל

 ונשגפ ךרדב .לגרב ונכשמה .הרייעל ורזחוה םידליהו םישנה וליאו םכרדב ךישמהל

 םייח ופרטצה ןייטשנורב בקעילו ילא .קצולמ תיטייבוסה היצארטסינימדאה לכ תא

 ינפל היה ןורחאה .סקוא יטומו ןאמטורד םיאקצולהו הקצרובד לטָא ,יקסראבארג

 היה המחלמה ירחא .םיינלופ רהוס-יתבב תובר םינש בשיו ליעפ טסינומוק המחלמה

 תוהובגה תידמעה ןמ םידוהי לש לודגה רוהיטה תעב חדוה אוה .יזכרמה דעווה רבח
 ,הקלומוג תחדה ינפל דוע ,הנידמבו הגלפמב

 ונכלה ,רשפאה לככ םהמ קחרתהל ונטלחה .הנבור דיל םיאצמנ םינמרגהש ,ונל ורמא

 תרומת ןוזמ ונל רוכמל וצר אל םירכיאהו ,יסור ףסכ קר ונל היה .לופוטסוקל ךרדב

 .השלוח בורמ ונילח הכילה ימי שילש ירחאו ךרדב ונבער .הז ףסכ

 ונשקיבו דיה תא ונמרה .גוסנ יטייבוסה אבצה תא וניאר לופוטסוקל ונעיגהב
 דחא יוג .תכלל ךישמהל לגוסמ דוע היה אלש ,ןייטשנורב בקעי תא םתא וחקיש

 שרד העיסנ לש דחא רטמוליק ירחא .לבור 50 תרומת מ"ק 10יכ ונתוא עיסהל םיכסה

 ונתוא עיסהו שרדש םוכסה תא ול ונתנ .לבור 150 דוע -- כ"חאו ,לבור האמ דוע ונתאמ
 .ם"ק ףיכ ךוש

 םויה .האלה תושעל המ תעדל ילב ונדמע .קצולמ הצובק ונשגפ בושו רעיל ונעגה

 ונעגה ךכ .המ יהיו קלתסהל ונטלחה .ונילע הלפנ םיברקתמה םינמרגה תמיאו ךישחה
 יפלאל טלקמ םוקמ שמישש ,רפסה-תיב לש ןינבב ןושיל ונבכש .קסנילוו-דורוגבונל

 רקוב-תונפל 4-בש ונל ועידוה .םירויה ימ תעדל ילב תוירי ונעמש הלילה לכ .םיטילפ

 רקובב 8"ב .תונורקל ונסנכנ .תבכר ונל התכיח תמאבו הנחתל ונעגה .חרזמל תבכר אצת

 .תבכרה תא וציצפה אל ונלזמל .תיריווא הפקתה התיה

 בויקב הלהבה

 ,ןייטשנייו בקעי ,ונלש ריע-ןבב ונשגפ .המחלמה טעמכ השגרוה אל םש .בויקל ונעגה

 ןטק ןורדחמ תבכרומ ותריד .רואה תא תובכל החכשש םושמ הרסאנ ותשאש ,ונל רפיסש

 ותעדל .ונליבשב הניל-םוקמל גאד אוה ךא ,ונליבשב םוקמ םש היה אלו ,רודזורפ ןיעמ
 ,םעז רובעי דע הדובעב והשכיא רדתסהל ךרטצנ

 וחיטבה .ץשי'זורב וב יתדבעש ("ןיפ-םוקרנ,) םיפסכה ןוירטסינימל יתאב תרחמל
 הדובע תומוקמ לע םירושיאו תודועת ונֹל ורדיס .הדובע תומוקמל היינפה-יבתכמ יל

 .םוקמהמ קלתסהל ונילעו תוינפה םינתונ םה ןיאש ,ונל ועידוה תרחמל .םהב ונדבעש

 ,םינויכה לכב תוצצורתמ תוינוכמ :םוקמב תררושה הלהבה תא וניאר הצוחה ונאצישכ

 בצמהש ,ונל רמא ןייטשנורב םג .ריעה ןמ חורבל םיסנמה ,םיחרזאו םילייח תואלמ ןהשכ
 .חורבל שיו בוט-אל

 זא ןילאטס לש םסרופמה םואנה תא ילויב 3-ב ונעמש בויקל ונאבשכ ,ןיינעמ

 ךלמה ךיא עמש, : היסורל 1920 תנשב 'ץשי'זורמ חרבש קיתו טסינומוק ,ןייטשנייו רמא

 "ּ! םאונ ונלש

 ,רפיינדה תפש לע ונשגפנ .תולעל רשפא-יא תבכרה לע .חורבל ךירצ בוש ,ןכבו
 הבורקה הביבסבשכ ,םימי 3 םש ונבכש .הב גילפהל לכונש הניפס אצמנש הווקתב
 ,הניפסל ןנתסהל ונחלצה םימי השולש ירחא קר .םישנאו םיתב םיינמרג םיסוטמ םיציצפמ

 ותשא ,רוטקפס הרומה תא םש ונשגפ .הנממ ונתוא וקרזי אלש ידכ תושק ונקבאנו

 "ורפיינדל ונעגה .ד .וװ .ק .נ לש םיחובג םיניצקו םיבושח םישיא ויה הניפסב .םנבו

 םושמ ,תאז ושע םה .ונתוא רוסאל ומייאו ונל קיצהל םיניצקה וליחתה ןאכ .קסבורטפ

 םיבורק ןאכ ונאש ררבתה קסבורטפורפינדב .תיזחה ןמ הלהבב םיחרוב םה ךיא וניארש

 ,ףיצרה לע הדמעש תבכרל חוכב ונצרפתה .בויקב ונייה רשאמ םינמרגה תואבצל רתוי

 .תבכרה ןמ ונתֹוא וקרזי אלש ידכ ,ונליבשב םיסיטרכ ןורקה ךותל ךילשה והשימו

 םידודנו תואלת

 בצייתהל ונילעש ,ןסיטרכה ונל עידוה ךרדב .בוטסורל ונעגה העיסנ ימי המכ ירחא

 םירושיאהו תודועתה תא וקדבו ונתוא ורקח םש .ד .ו .ק .נ דקפמ לצא תבכרה תנחתב
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 : תיטייבוסה הפוקתב 'צשי'זורב םיריעצ

 .רטיורו ץאק ,לקניֿפראג ,קינפורק
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 תפוקתבו םינלופה ןמזב ונדבע ןכיה ,ןייצל ונילע היה םהב םינולאש ונל ושיגה .ונלש

 הרייע וז התיה ;הפסרפמ ונלש הרייעה הקוחר המכ ,ונתוא לאש רקוחה .םיטייבוסה

 ,ררבתה ."רדסב הז ירה .ךכ םא, :רמא ול ונינעשכ .ץשי'זורמ מ"ק 13 קחרמב הנטק

 ךא ,םיירהצ-תחורא ונל תתל דקפ אוה .וזה הרייעה ןמ תובר םינש ינפל חרב רקותהש

 ויחאל ונאב .הריעה ונעגהו רדגה ךרד וננתסה .תאצל ונל ושרה אל הליכאה ירחא

 הזה םוקמב םייחה .םיימוי-םוי קר ולצא ראשיהל לכונש ,רמא אוה .סדנהמ ,סקֹוא לש
 רתוי םיאתמ םגו רתוי םח םילקאה םש ,זאקוואקל עוסנל ,ונל ץעי אוה .דואמ םירקי

 .רדתסהל רתוי לק םג םש .ונלש לדה שובלל

 .הדובעב רדתסהל רשפאו ,םיטילפ הב ויה אל יכ ,ונליבשב הבוט ריעה תא ונאצמ

 .ונריעב רצואה ידיקפכ ונמצע תא םיגיצמ ןייטשנורבו ינאשכ לדטוא-ןיפ-לבואל ונינפ

 אוב דע תוכחל ונתאמ ושקיב ,ונומכ םידיקפל םיקוקז םהש ורמאו הפי ונתוא ולביק

 תלהנמ ,השא ונינפ תֹא הלביק תרחמל .םיישיאה םינולאשה תא ונאלימ םייתניב .להנמה

 .הנילא הסחי דימ הנתשנ (ידוהי) "יירבייי הלמה תא םינולאשב התארשכ .דרשמה

 הנל רוזעל הלוכי איה ןיאו ,םייונפה תומוקמה םייתניב וספתנ הרעצלש ,הרמא איה

 -ילהנמ םישפחמש ,תועדומ ונאצמ .הדובע שופיחב דרשמל דרשממ ץצורתהל ונלחתה

 םידבועב ךרוצ דוע םהל ןיאש ןרמא .םידוהי ונחנאש טרופספב וארשכ לבא .תונובשח

 ,םישדח

 | ונל תגאוד תינומלא השא

 היריעל תונפל ונל עיצה והשימ .םיסיטרכל ףסכ ונל היה אל ךא ,םשמ עוסנל וניצר

 :ונלאשו םארטל ונילע .תבכר יסיטרכל ףסכ שקבל

 | "? היריעה ןכיה,
 :הלאש ונידיל הדמעש היסור השא

 "? היריעל םיכירצ םתא המ ליבשב,
 :הרמאו השגרתה איה ,ןינעה תא הל ונרבסהשכ

 ."םימי המכ רבכ םכתא תשפחמ ינא;
 תא ,ונתוא תשפחמ איהו ראדונסארק לש היריעה תצעומ לש הרבח איהש ,ררבתה

 וניה םש .התיבל ונתוא הנימזה איה ,ועיגה אלו ריעל עיגהל םיכירצ ויהש ,םיטילפה
 םימי עובש ירחא .עפשב ויה תוקריו תוריפ :דואמ םילוז ויה םוקמב םייחה .םימי עובש
 .טנקשאטל ךישמהל ונטלחהו ףסכ ,הק'צזוק ,השאה ונל העיצה

 בשיביוקב
 ,תיטייבוסה הלשממה םשל העיגה םוי ותואב .הנממ ונדרי בשיביוקל תבכרה העיגהשכ
 הדובע יתלביק םיבר םישופיח ירחא .םיברקתמה םינמרגה תמיאמ ,הבקסומ תֹא הבזעש
 ,להנמל מ"מ יתוא ונימ םימי שדוח ירחא .בוט היה ילא סחיה .,ריעה ירברפמ דחאב

 תוימשיטנאה .בל"יבוט ויה םירכיאה .ןומא יל ושחר לוכה .אבצל םייתניב סייוגש
 םהיניב ויה .יהמ תוימשיטנא ועדי אֹל םירכיאה וליאו ,היצארטסינימדאב קר השגרוה
 םימיה תא וריכזה םה .ןילאטסל םסחי לע יולגב יתא ורבדו יראצה רטשמה תא ורכזש

 .ישפוחה דבועה לעו רכיאה לע הכפהמה האיבהש תונוסאהו ראצה תפוקת לש םיבוטה
 תולגלמ ורהזנ םה ךא ,יטייבוסיידוהי הרומ םג םש היה .םבל ירמ תא ינפל וכפש םה

 השולש קר םש ונייה .םהיפ תא ןרגס םהילא ברקתהש תמיא לכו ,םהיתועד תא ןינפל
 ,בשיביוקב ונתויהל םינושארה םימיב דוע םשמ קלתסה ןייטשנורב .םידוהי

 ,הניארקואל רוזחל הבקסוממ הדוקפ יתלביק םימיה דחאב .1944 דע םש יתייה
 .הלֹוח ינאש יאופר רושיא יתגשה .םוקמה תא בוזעל ןוצר יל היה אל .בוטאראסל

 הרדיו הקיש ךרד יתלביקש דע .יל ושרה אל -- בוזעל רבכ יתיצרשכ ,ךכירחא לבא

 ,"ליידטוא-ןיפ"מ (השירד) "בֹוזיוה יל חלש אוה .ץשיזורל אובל ,,ד .וװ .ק .נמ הנמזה

 לארשי:צרא םע םירשק
 יתלביק .לארשי-ץראב היהש ,ךלמ ,יחא םע רשקתהל יתחלצה היסורב יתייהש םינשב

 ."טניזג, ךרד ןארהטמ תוליבח חולשמ רדוס ךכירחא .ןוזמ תוליבחו םיבתכמ ונממ



 יחאמ יתשקיב .דועו םיציב תקבא ,בלח תקבא ,הת ,הכימש הבו הליבח יתלביק שדוח לכ

 .הניתשלפ םע ילש רשקה רשפ לע ,ד .וװ .ק .נל יתנמזוה םעפ .תיסורב יל בותכיש

 שדוחל לבור 750 לש תרוכשמה יכ ,הרזעל קוקז ינאו חא םש יל שיש ,םהל יתינע

 יל רמא ,םיבתכמה תא אורקל םהל יתתנשכ .םיילאמינימה יכרצל וליפא הקיפסמ הניא

 דקפמה תא וריבעהש דע ,םימעפ רפסמ יתִיא ודירטה הככ ...םתוא ארק רבכ אוהש (רקוחה
 .רגסנ ילש קיתהו רחא םוקמל ימוקמה .ד .וװ .ק .נה לש

 .האיציה ןוישר תלבקב םיבוכיע דוע ולח ,ץשי'זורמ יתלביקש "בוזיווה ףא לע

 1944 רבמצדב 21יבו םיסיטרכה תרומת לבור 2000 יתמליש .,ןוישרה תא יתלביק ףוסבל

 ?ץשי'זורל יתעגה

 יאשייזורב הרזח
 אצמנ אוהש יתעמש .רדיינש לרב לש ותיב היה 'ץשי'זורב יתסנכנ ֹוב ןושארה תיבה

 ,הנע אוהו רדיינש לרב לע יתלאש .ױג םש יתאצמ יתסנכנשכ .ורקבל יתטלחהו ריעב

 ,םידוהי המכ ,וירבד יפל ,םירג םש ,סציניילואל יתוא איבה אוה .ידוהי םוש ןאכ ןיאש

 .דיעו שטייב המלש ,ותשאו הרדיו הקיש ,ותשאו הרדיו השמ תא יתאצמ םש

 .ןילופל רובעל יאשר 1929 רבמטפס דע ינלופ חרזא היהש ימ לכש ,יל עדונ םש

 הז לע לכתסח אל ךכ לע עדיש ןוטלשה ,ןילופל רוזחל םיצורה תמישרב ומשרנ םלוכ

 ןכל .יולגב תאז תושעל יתיצר אל ךא ,וז המישרב םשריהל יתיצר ינא םג .הפי ןיעב

 יתיצרש 'ץשי'זורב תונוטלשל עדוויהב .תאזכ המישר הבכרוה םש םגש ,קצולל יתעסנ

 ,הדובעל תונוש תועצה יל ואיבה .עוסנל יל ונתנ אלו םיישק ילע ומירעה ,םתוא ףוקעל

 ,ץינירקומ הריו תא יתשגפ .המחלמה תונש ירחא יתפייעש ,הנעטב יתבריס ינא ךא

 איה .םוקמב הגלפמה תריכזמ הלא םימיב השמישש ,1929 תנשמ לומוסמוקה תריכזמ
 :יתוא הלאש

 "?!ךבוע התא ןכיה ? הפ רבכ התא;

 איה התע הנהו ,הדובעל העצה םוש ןמזה לכ ךשמב יתלביק אל הנממש הל יתינע

 .יתסנרפל הגאד הלגמ םואתפ

 הבועמ החיובה

 םילמה .ןילופבש םלחל יתעגהו לימֹובּויל דיל לובגה תא יתרבע .לבוקל יתרבע תרחמל

 :הינלופ השאל רמאש יסור ןרס לש ויה ןילופב יתעמשש תונושארה תוינלופה

 ..7!םידוהיה תא גרהש אוה -- רלטיה השעש בוטה רבדה,

 להנמ לארשיב ךכירחא היהש ,לבוקמ סיסח ר"ד םג עיגה םשל .ןילבולל ןנעגה

 רשא ,קֹוב ריאמ תא םש יתשגפ .לארשיב תמ אוה :תואירבה דרשמב תפחשה רודמ

 לבא .לארשי:ץראל העיסנל רשק לבקל רשפא םשו םידוהי םישגפנ םש תבותכ יל רסמ

 רבח רצק ןמז היה ריאמ .רבעב תינויצה העונתל תוכייתשה חיכוהל שי הז ךרוצל

 .ונמזב "ץולחה, ריכזמכ גיצה אוה יתוא :תאז רשאל ינממ שקיב אוה ."ץולחה,ב

 "םיבאלסוגוי ,,ו יסינווי ,, ונא

 ורקח .ולשמ גיצנ היה ןוגרא לכל .ןױל רזעילאו קייארג ןאפיטס רבכ ואצמנ םוקמב

 הצובק ,ונתוא וחלש חספה גחב .הילעל ונרשוא ףוסבל .ריאמ לש ורבעו ירבע לע ונתוא
 ,לוכיבכ ,םודאה בלצהמ םיפייוזמ תוריינ ונלביק .היצילאגבש ונסרקל ,םישנא 7 לש

 .היבלסוגויל וא ןוויל התיבה םירזוחה םיטילפ ונאש םירשאמה ,ריעה ןיצק תמיתחב

 .םיבאלסוגוי תויהל ךיא -- םירחאו ,"םינווי, תויהל ךיא ונתוא וכירדה םידחוימ םירומ

 אֹל םיכ'צה וליאו ,םייסורה לובגה ירמושל תנווכמ התיה תאזה תרוקיבה לכש ,ןיינעמ

 אֹל ,ידוהי דבלמ שיאש ןוויכ ,תירבע ךא רבדל ונילע ודקפ .וניתוריינ תא ללכ וקדב

 .התוא ןיבה

 ונישרוה אלו ונתוא ורצע תבכרה תנחתל ונעגהשכ .יכ'צה לובגה דע ונכרדב ונכשמה

 ירחא קר .שנב יכ'צה הלשממהישאר םשל עיגה הזה םויב יכ ,ררבתה .המוחתמ תאצל

 םולשת תרומת יכ'צ ונתוא ריבעה םידחא םימי רובעכ .ונכרדב ךישמהל ונישרוה םשמ עסנש
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 ונלביק ףאו הפי ונב ולפיט ,וניכרצ לכל וגאד הינאווליסנארטב .ירגנוהה לובגה תא
 יתוא .הילעל רשאל תיפוסה תוכמסה התיה הידיבש ,ןיקטבול היבצ םשל העיגה .סיכ-ימד
 ;"הינודרוג,ל אלא ,היבצ לש הגלפמל יתכייתשה אלש תורמל ,תידיימ היילעל הרשיא
 .םיאבה םיטרופסנארטל וחדנ םירחא

 םירייס וחלשנ .תידוהיה הדאגירבה םע רשקה ליחתה םש ,טשראקובל יתרבעוה

 ,הירטסואל ךרד ונאצמ הילטיאל םוקמב ךא .הילטיאל לובגה תא רובעל חונ םוקמ אוצמל
 םיצורה .יטירבה רוזיאהמ םירטסוא םיחרזא ונחנאש תוריינ ונלביק .טשפאדובל םשמו
 דואמ חמש אוהו שידיי ותא ונרביד .ידוהי היה יטייבוסה יאבצה דקפמה .התיבה עיגהל
 .ונכרעש ףשנל ותוא ונמזה ףא .ונל רוזעל

 ועדי אלש ,םיסורה ונתוא ורצע םימעפ המכ ךא ,הילטיאל לובגה תא רובעל זניצר

 ונעגהש דע תכלל ונל וחינה ףוסבל .וז הצוצרו הפייע םידדונ תרובחב תושעל המ

 .הילטיאל ונתֹוא הריבעהש ,הדאגירבה םע רשק רצונ ןאכ .יטירב יאבצ הנחמל

 יתוא לביק אוה .יטירבה אבצב ליה היהש ,רקארב רשא תא יתשגפ הינולובב

 לכל הגאד הדאגירבה .חוורמ ןיינבב ונמקמתה ןאכ .יראבל ונעסנ הינולובמ .הבר החמשב
 ,שובלב םגו ןוזמב םג ,וניכרצ

 "םיגייד ,כ יב הילעב

 ינאשכ ,שיא 35 לש הצובק ונתאמ ורחב ,לארשיץראמ םיחילש ואב םימיה דחאב
 :שידייב ופיסוה םה .רדגל רבעמ תאצל אל ונילע ודקפו ,םהיניב

 רשי וצפקת ןאכמ) "לארשייץרא ןייק ךיילג ןבעג גנורּפש א ריא טעװ ןענאדנופ,

 ,(לארשי-ץראל

 ,תומש ונל ןיאש ,ונל ורמא .גהנתהל ךיא ךירדת ונלביקו םימי 8 ונתוא וקיזחה
 הדועתה) "ץולחה, הלמה התיה םהב ,תודועת ונל ורסמ .רפסמ אוה ונתאמ דחא לכ אלא
 ונתוא ולעה םש .הנילורוק ומשש םוקמל ונתוא וריבעהו (הפיחב הלפעהה ןויכאב תאצמנ

 וליאכ ,תותשר ונאצוה דימ .במולוג והילא לש יתרתחמה יוניכה -- ,"ןילד, הניפס לע
 ,גידב םיקסועה םיגייד ןנייה

 ולביקש ,שיא םייתאמכ א וכיח ףוחה לע .הירסיקל ונעגה 1945 טסוגואב 29"ב
 ,תדלומה קיחל ונתוא



 תילרוגה החירבה

 יקסראבארג השמ

 םינומיאל םוי 90-ל 'ץשיוורבש רעונה ינב תיברמ תא םיטייבוסה וסייג 1941 יאמב 4יב

 הדובעה .הפועת'הדש תרשכהב הדובעל ֹובֹוזּוא רפכל יתחלשנ ינא .הדובעלו םייאבצ

 .הלודג המוהמ הררתשהו עיתפמב הצרפ המחלמה .רתויב השק התיה

 ךרדב .הנבור ןוויכל החרזמ ,ונספתש ,רוטקרט לע יתחרב םיניצק רפסמ םע דחי

 ךרדהמ קלח .סמאש הילדגו רגניוול לּפֹוק רבֹולב ינב ,הרדיו דוד ונריע ינב תא יתשגפ
 ןטיפאק היה ,72 דודג ,ונלש '"הטור,ה ןיצק .רוטקרטה לע קלחו הצירב ונישע
 .בוקרב ומשו ידוהי

 רעטלא תא ונשגפ ןאכ .ץירוקל ונחרב .הקלחב הסרהנו ריוואהמ הצצפוה הנבור

 ךרד לכב החרזמ ךישמהל הארוה הנתינ .רעניו קחציו דרובמילק השמ ,הנסֹוס

 ,רימוטיײז ירחא דע ונעגה ךכו תירשפא

 ,"םיקינדאפאז,ה לכ תא תיזחהמ קיחרהל ןילאטס תאמ הדוקפ האצי םהה םימיב

 אֹל יכ ,ןילהֹוו יבשות םללכבו תוצעומה-תירב לש יברעמה רפסה רוזא יבשות רמולכ

 לא ורבעו יטייבוסה אבצהמ וקרע םיניארקואהמ םיברש םושמ ,םהב ןומא ול היה

 ..תואמצע םהל חיטבהש .,ינמרגה ביואה

 ,הנלש הצובקה .םינכוסמ תומוקמב תושק תודובעל וחלש "םיקינדַאּפַאז,ה תא

 ,גרבכֹוה השמ ,רפט םהרבא .הנסֹוס רעטלא ,הרדיו דוד .דרובמילק השמ :ויה הבש

 ,ימשיטנא יניארקוא ןיצק לש ודוקיּפ תחת ונראשנ ,יכונאו זייג השמ ,ןמריב ילא

 קפסל יתוא הנימ ןיצקה .רטמוליק 40 םוי לכ לגרב ונכלה ."הדובע,ל ונתוא ךילוהש
 .בובאלסינטסמ ידוהי היה ורזועו ןיצקה לש ונגס .הגולפה לכל ןוזמה

 הוויצש ,ןיצקה ינפל וילע ןנולתה הלהו ידוהיה ןגסה םע ךסכתסה רּפט םהרבא

 םהרבא היה וב ,רדחל ןיצקה סנכנ ברעב .הנשהישאר ברע היה הז .םהרבא תא רוסאל

 תא ונממ ריסהל הוויצ ,וגרה יכ חוטב היהש ,ןיצקהו לפנ םהרבא .וב הריו ,רוצע

 .ורבקלו וילגרמ וילענ

 רבדה .ךכב ןיצקה ןיחבה אל הכשחה ללגב .גרהנ אֹל ךא ,עגפנ םנמא םהרבא

 להנמ לא עוצפה םהרבא תא ונחקל .ונכרדב רבעמ תנחת ונל שמישש זוחלוקב הרק

 היא, :קעצ ץיקהשכ .ןושיל ךלה רוכישה ןיצקה .ותוא ונאבחהו ונשבח םש ,זוחלוקה

 .תיבל תיבמ ותוא שפיחו *? תמה

 םהרבא תא וחקלו ואב הלילב .ד.ווק.נל הרקמה לע עידוה ,ןפליט זוחלוקה להנמ

 .ונילא דיע בש אל אוה .ורצע ןיצקה תאו םילוחה-תיבל

 .שיא 55"כ ונייה .תבכרב האלה ונתוא ךילוהש ,קורטילופ ,רחא ןיצק הנמתנ ומוקמב

 תא עסמה תדועתב תונשל וילע ונעפשהו ותא ונדדיתה ,בוט םדא היח שדחה ןיצקה

 .ןוזמל הגאדמ םיררחושמ ונייה הב ,הכורא ךרד ונינפל חתפ הז .הקוחרה קסמואל דעיה

 הרזחב וחרב םיניארקואה .בובלסינאטסמו 'ץשיזורמ םידוהי ויה ונלש הצובקב

 ידיב לופיל היה בטומ :ורמאש וניניב ויה .ונירוחאמ ןמזה לכ ומדקתה םינמרגה .םתיבל

 ףרטצה אוה .ןייטשרבליז םייח תא ונשגפ ךרדב .ףוס ןיאל םידודנמ לובסל אלו םינמרגה

 .בוטאראסל ונעגהו ונילא

 דואמ םישק םיאנתב ונדבע .םיקנאט דגנ תולעת רופחל ךומס רפכל ונחלשנ ןאכ

 שי יכו ינלופ אבצ לש ותונגראתה לע תועידיה ונילא ועיגה ןאכ .םיריסא ומכ --

 .בוטאראסב סויג דרשמ

 השמ ,דרובמילק השמ :לאמשל ןימימ

 םילייחכ קארויעב הרדיו דודו יקסראנארג

 .סרדנא לארנג לש ודוקיפ תחת ינלופה אבצב
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 ינלוֿפה אבצל

 רפכהמ ונחרב -- יכונאו הרדיו דוד ,רניו קחצי ,רדיינש לשרה ,דרובמילק השמ

 הנל רזעש .ידוהי .הובג ןיצק ונאצמ ןאכ .תבכרל ונסנכנו ףסכ ילבו תודועת ילב

 .ריביסמ ורזחש םינלופה םיטילפה זוכיר םוקמל ונינפו בוטאראסל ונעגה

 ונחלשנ .ינלופה אבצל ונלבקתנו רבעשל םינלופ םיחרזא ,םידוהי 17 ונבצייתה
 .1942 חספ ינפל דע וכשמנש םייאבצ םינומיאל ,בוטאראס זוחמב ,אוועשטשיטאטב הנהמל

 זוכיר היהש םוקמב .דאבאלאלשזדל ,ןטסיקבזואל ,היסאל ונתוא וריבעה ךכ רחא

 תויחאהו ןיטיול הנח םג ועיגה ןאכל .תיזחל האיציל ןכוהש ,ינלופ אבצ לש לודג

 ,םילייח תוחפשמ תונבכ ונילא ופרטצהש ,רביוט היסאירמו הפי
 .ררחתשה ךכיםושמו תואירב ימעטמ םחולילייחכ לבקתנ אל ןייטשרבליז םייח סאס למל ,דרובמילק הינומ ,דרובמילק חשמ

 .קוחה יפל רוסא היהש רבד ,המודכו תוינגפוס תריכמב ,תולכורב קוסעל ליחתה אוה .ןייטשרבליז םייחו

 ,רבד וילע עודי אלו ויתובקע ומלענ זאמ ,רסאמ תונש פיל ןודינו ספתנ איה
 ,סרפל סרדנא אנצ םע ונאצי .םינלופה לש תוימשיטנאהמ ונלבסו הברה ונמאתה

 .קאריעל ונחלשנ םשמו יוולחאפ יסרפה למנה לא קסדֹובֹונסארקמ ,יפסכה םיה ךרד

 ,תיקלטיאה תיזחל ךרדב לארשי-ץראל ונחלשנ כ"חא ,םינומיאב םישדח 4-ו הנש ונייה ןאכ

 לארשי-אראב

 ינלופה אבצה ןמ קלתסהל ונטלחה .םידודנב יד יכ ונטלחה לארשייץראל ונעיגחב

 .ץראב ראשיהלו

 םהרבא .,רקרטש לאומש ,ןמריב ילא ,הרדיו דוד ,זיג השמ .,דרובמילק השמ
 ףוס ףוס ונמשנו תולפשהבו לבסב ,םידודנב ונצק יכונאו רוחט ןועמש ,ןייטשרבליז-לגס

 .שפוח לש ריווא

 :רתויב םילודג םינוכיס ךות םימעפ שולש ונחרב ונידודנ תונש ךשמב
 לא יטייבוסח אבצהמ ונחרב ךכירחא :;היסורל םינמרגה ינפמ ונחרב ,תישאר

 תונבל ונלחתה ןאכ .ץראב בושיה לא ינלופה אבצהמ ונחרב ףוסבלו :ינלופה אבצה

 .תירוטסיהה ותדלומב ודיתע תא הנובה םעל םינב ונא יכ ונשגרהו שדחמ ונתיב תא
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 , 5 ' : טי עאי  ב ;*ג ְּ 0 - / : צ 2 א : 5. 2 = 6 יש 4 3 יי | : :

 טאש טיי בא טעטיג בע עשב

 טמפאשרעה רעשיטעיוואס רעטנוא

 עיצאפוקא עשיטעיוואס עטשרע

 סעומשיםירבח א

 טיילסדנַאל רעשטשישזָאר ןופ דנַאברַאפ ןופ רעציזרַאפ :רעמענלײטנַא
 ,רעדיינש לרעב ,ןיבר השמ ,הנליא יורפ ןוא רעלימ לָאס -- עדַאנַאק ןיא
 ןוא יקסראבארג השמ ,הקבמולוג לאינד ,ןזור הרופצ ,יקסראבארג םייח

 .ילאימחר רנבא ,יץשי'זור יאצוי ןוגיא ר"וי --- רעטייל .שאלפ בקעי

 ילאימחר רנבא

 הפוקּת רעד ןגעוו סעומש ַא ןריפ וצ ליצ ןטימ טלמַאזרַאפ טנייה ךיז ןבָאה רימ ,םירבח

 -פיונוצ רעטשרע רעד טינ זיא סָאד .1941--1929 ןרָאי יד ןיא םישזער ןשיטעוװָאס ןופ

 ָאטעג ןופ טייצ יד ןטכײלַאב וצ ידכ ןעגנוציז עכעלטע טַאהעג ןיוש ןבָאה רימ .ףערט
 יז ןוא טנכייצרַאפ ןכערּפשעג יד ןבָאה רימ .שטשישזָאר ןיא סיצַאנ יד ןופ םישעמ יד ןוא

 ןציז סָאװ םירבח עלַא ".'ץשיזור רֿפס, ןרַאפ לַאירעטַאמ רעכעלצונ סלַא ןעניד ןלעוו

 ןיא ןעוועג ,ךיז טכוד ,עלַא ןענייז ,ךיא ןוא עדַאנַאק ןופ רעלימ 'ח טסַאג םעד ץוחַא ,ָאד
 ךעלנעזרעּפ ןוא טפַאשרעה רעשיטעיווָאס רעטשרע רעד ןופ הפוקת רעד ןיא שטשישזָאר

 .הפוקת רעד ןופ ןשינעעשעג עלַא טבעלעגכרוד
 יאצוי ןוגריא ןופ רעציזרָאֿפ ילאימחר רבא א שיש םייב ָאד עז ךיא ןוא עפורג ערעסערג ַא ןדַאלעגנייא טנייה ןבָאה רימ

 -עזעוועג סעד םינֿפ לבקמ זיא  ,'צשי'זור
 ןמלז ,לארשי תנידמ ןופ טנעדױערפ םענ גרוי יובֹונ סיורג ןעגנערב זדנוא טעװ סעומש רעד זַא ףָאה ךיא .םירבח לָאצ עסיורג

 -ָארתיב ןיא ךוזַאב ןייז תעב ,ל"ז רוש סָאד טמענ'ס רעוו זַא ,ןשנוװעג רעייז זיא'ס .ןעקנַאדעג ענייז ןקורדסיוא ןענעק טעוװו

 -יסה ןופ גנולעטשסיוא ןַא ףיוא שטשישז בוא .ליוו רע סָאװ ןלייצרעד וצ טייקכעלגעמ יד טרעטשעגמוא ןרעוו ןבעגעג לָאז ,טרָאװ
 .ך"בה תוד
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 רעשטשישזָאר ןופ רעציזרָאֿפ ,רעלימ לאס .רמ

 םירבח יד טסירגַאב ,עדַאנַאק ןיא דנַאברַאֿפ

 םעדכַאנ ,לארשיב 'צשי'זר יאצוי ןוגרא ןופ

 ןבָאה ,הנליא יורפ ןייַז טימ ןעמַאזוצ ,רע יו

 -ַאב ,ןטַאנָאמ ייווצ לארשי ןיא טכַארברַאֿפ

 .זדנַאל ןיא םיבושיי עקיטכיו עלַא קידנכוז

 ןיז רַאֿפ םירבח יד טימ ךיז טנגעזעג רע

 :עדַאנַאק ןייק קירוצ רַאּפּפָא

 עטלמַאזרַאפדַאד עלַא זַא רעכיז ןיב ךיא,,

 ,טכַארברַאֿפ בָאה ךיא זַא ,ןסייו םירבח

 ןיא םישדח רַאּפ ַַא ,יורפ ןיימ טימ ןעמַאזוצ

 ןזַאלרַאֿפ םורַא געט ןעצ ןיא זַא ןוא דנַאל

 .עדַאנַאק ןייק ,םײהַא געוו ןפיוא לארשי רימ

 -- ןבילקעגפיונוצ טנייה ךיז ןבָאה רימ

 ןשיט עטקעדעג ייב --- סירוּפ ךָאנ געט ייווצ

 ןעקנירט ,םילכאמ עקידמירוֿפ ןופ בוט לכמ

 ןוא ,רָאי טוג ַא ךיז ןשטנווװ ןוא '"םייחל,

 ."םולש ןיז לָא'ס -- רקיע רעד
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 ביוא ןוא ,ןביירשרַאפ ךיז רע לָאז ,ןכַאמ וצ גנוקרעמַאב עסיוועג ַא טָאה זדנוא ןופ רעוו

 סעומש רעזדנוא ןצעזרָאפ רימ ןלעװ ,עמעט יד ןקידנערַאפ ןזייוװַאב טשינ טנייה ןלעװ רימ

 סָאװ ,ןטקַאפ ןריגערָאק וצ טייהנגעלעג יד ןרעו ןבעגעג ךיוא טעוו'ס ,לָאמ טייווצ ַא
 | .ןרָאװעג טנכייצרַאפ קיטכיר טשינ ןענייז

 רעד ןופ הפוקת יד זיא ,ןעלדנַאהַאב וצ טציא ןבָאה רימ סָאװ ,ערעזדנוא עמעט יד
 ,ןיימ ךיא .1941 ילוי זיב 1929 רעבמעטּפעס ןופ שטשישזָאר ןיא טפַאשרעה רעשיטעייוָאס

 ןוא ןדיי יד ןופ בצמ ןשימָאנָאקע םעד ףיוא ןלעטשוצּפָא ךיז קיטכיוו רעייז זיא'ס זַא

 ןלוש יד ,לשמל ,יוװ .סעיצוטיטסניא עזעיגילער ןוא עלערוטלוק עשידיי יד ןופ לרוג ןפיוא

 ,עטכישעג רעד רַאפ ןענעכייצרַאפ וצ קיטכיוו ללכב זיא'ס .לטעטש ןופ םישרדמייתב ןוא

 .טפַאשרעה רעשיטעיווָאס רעד רעטנוא טליפעג ךיז ןדיי ןבָאה יו

 לָאמטפָא ,ןשינעבעלרעביא עכעלנעזרעּפ ענייז רענייא רעדעי טָאה ךעלנייוועג

 ,ןטייווצ ַא ןופ ןשינעבעלרעביא יד ןופ ,טרעקרַאפ וליפַא ןוא ,שרעדנַא ןצנַאגניא ייז ןענייז

 טשינ ןֹומ טבעלעגרעביא טסָאה וד סָאװ סָאד זַא :ללכ םייב ךיז ןטלַאה רימ רעבָא

 וד סָאװ סָאד זַא ,זיא ּפיצנירּפ רעד :טבעלעגרעביא בָאה ךיא סָאװ םעד וצ ךעלנע ןייז
 רַאפ זיא טבעלעגרעביא בָאה ךיא סָאװ סָאד ןוא ,קיטכיר ריד רַאפ זיא טבעלעגרעביא טסָאה

 -רעמַאב עסיוועג ןבָאה רימ ןלעװ סעומש רעזדנוא ןופ גנַאג ןיא ביוא ןוא .קיטכיר רימ
 ןָא יירפ ןגָאװצסױרַא ךיז טייקכעלגעמ יד םענייא ןדעי ןבעג רימ ןלעװ ,ןכַאמ וצ ןעגנוק
 סע יו ױזַא ,קיטכירפיוא ןוא יירפ ןדער ןעק רעדעי .ןעגנוצענערגַאב ןוא ןעגנורעטש םוש
 .רבע ןכעליורג םענופ ןורכיז ןיא ןבילברַאפ םיא זיא

 ןייז ןענעכייצַאב לָאז טרָאװ סָאד ןעמענ טעװ .סָאװ רעדעי זַא ,זיא עטיב ןיימ

 -נעדיא רעדרָאקעריּפיײט ןופ ןביירשרעביא ןתעב ןענעק ןלָאז רימ ידכ ,ןעמָאנ-עילימַאפ

 ךערּפשעג םעד רעטשרע רעד ןבייהנָא ליוו'ס רעװ ,ָאזלַא ,לײטנָא סמענייא ןדעי ןריציפיט
 | ,טרָאװ סָאד ןעמענ ןטעבעג טרעוו

 רעדיינש לרעב

 יד זיא ,לטעטש רעזדנוא ןיא ןיײרַא ןענייז ןטעיווָאס יד ןעוו ,1939 רעבמעטּפעס ןיא

 רעבָא ,טדערעגּפָא ןיוש זיא ןטסינומָאק יד ןופ .עסיורג ַא רעייז ןעוועג ןדיי ייב החמש

 ןעוועג ךיז טייטשרַאפ ,זיא הביס יד .ןדירפוצ ןעוועג ןענייז ןטנעמעלע עטכער יד וליּפַא
 .טנעה עשישטייד יד ןופ ןרָאװעג טעװעטַארעגּפָא ןענייז רימ סָאװ ,סָאד

 רחוסי'האובת א ואפ ךימ ןכאמ ןטעיוואס יד

 ןפורעגפיונוצ רעשרעה עיינ יד ןבָאה ,שרַאמנײרַא רעייז ןופ גָאט ןטייווצ ןפיוא דלַאב

 טנדרָארַאפ ייז ןוא ,האובת טימ טלדנַאהעג ןבָאה סָאװ ,םירחוס ןוא סעקינטיילק עלַא

 יד ןשיווצ ןענייז לפייווצ ןָא .ןגלָאפ טזומעג ןעמ טָאה הרירב-תילב .לדנַאה רעייז ןצעזרָאפ

 ,הרוחס לסיב ַא ןטלַאהַאב וצ ןזיװַאב ןבָאה סָאװ ,עקינייא ןעוועג םירחוס

 יד דנַאלשטייד ןייק ןרָאװעג טקישעגסױרַא ןענייז ,ךַאמּפָא ןשטייד-שיטעיוָאס ןטיול

 ייז ןוא םירחוס-האובת יד ןפורעג ןעמ טָאה טימרעד גנַאהנעמַאזוצ ןיא ,ןשטייד עקיטרָא

 : | : ןדלָאמעג

 ןענופעג סָאװ ןלימ ייווצ יד ןקיטפעשַאב וצ ףיוא ץייוו ןבָאה ןפרַאד רימ יוװ תויח,

 עשישטייד יד ייב ןפױקּפָא טלָאז ,םירחוס-האובת ,ריא זַא רימ ןליוו ,ןָאיַאר רעזדנוא ןיא ךיז

 ץָארט ,סָאד ןעוט רימ .תומוקמ ערעייז ןזָאלרַאפ ייז רעדייא ,תואובת יד רעציזַאבדנַאל

 ."גנוקיטיגרַאפ םוש ןָא ןריקסיפנָאק ייז ייב האובת יד טכער סָאד ןבָאה רימ סָאוװ

 ןרעכיזרַאפ וצ גָאזוצ ַא טימ ןָאט ַא לבור 270 ןופ זיירּפ ַא טמיטשַאב זדנוא טָאה ןעמ

 .ןָאט ןדעי ףיוא לבור 20 ןופ טסנידרַאפ רעזדנוא

 יד ןוא ,םירחוס ערענעלק יד ןבילקעגסיוא אקווד ןעמ טָאה האובת טימ רחסמ םוצ

 ןעצ ייב ןבילקעגסיוא טָאה'מ .לוסּפ ןעוועג ןענייז המחלמ רעד רַאפ ןופ םירחוס עסיורג



 .לימ ערענעלק ַא ןבעגעגרעביא ןעמ טָאה םענייא רימ ןוא ,לימ רעסיורג רעד

 טָאה'ס .ץייוו ןפיוקנייא ןבױהעגנָא ןוא ץניוװָארּפ רעד ףיוא ןרָאפעגסױרַא ןענייז רימ

 ןבָאה ןעמַאזוצ עקירעביא עלַא תעב ,ןָאט 200 טלעטשעגפיונוצ בָאה ךיא זַא ,טכַאמעג ךיז

 ,לימ רערעסערג רעד רַאפ ץייוו ןָאט טרעדנוה וליפַא ןלעטשפיונוצ ןזיווַאב טשינ

 סױרַא ךימ ןעמ טפור לָאמנייא .ןכָאװ ייווצ זיולב ןטלַאהעג ךיז טָאה ןיינע רעד

 :ןושלה הזב רימ טגָאז'מ ןוא (גנולײטּפָא) לעידטָא-סנַאניפ ןיא

 ןרינָאיצקנופ לָאז ןבעל סָאד זַא טריסערעטניא ןענייז רימ ,רעדיינש לרעב ,רעה,

 .שטנעמ רעכעלטנרָא ןַא טסיב וד זַא ,טגייצרעביא ךיז ןבָאה רימ .לָאמַא יװ ,לַאמרָאנ

 -פיונוצ םיוק ןבָאה ערעדנַא עלַא תעב ,האובת ןָאט 200 טלעטשעגפיונוצ טסָאה ןיילַא וד

 רימ .ןַאמ רעכעלטנרָא ןַא טסיב וד זַא טזייװַאב ןיילַא סָאד .ןָאט טרעדנוה טלעטשעג

 רעלעיציפָא ןַא ןרעוו ןוא שינעבױלרעד ַא ןפיוקסיוא טסלָאז וד זַא ,רעבירעד ,ןליוו

 ."רחוסיהאובת

 סָאװ םעד ץָארט לייוו ,קסע ןטגיילעגרָאפ םענופ ןעײרדסױרַא טימַאב ךיז בָאה ךיא

 ,ץייוו לייט רעסיורג ַא ןבילבעג רימ ייב ךָאד זיא ,ןפיוק םייב "ךעלטנרָא, ןעוועג ןיב ךיא

 ןבָאה ייז סָאװ ,לבור 20 טָאטשנַא ,ןָאט ַא לבור 1500 ןעמוקַאב בָאה ךיא רעכלעוו רַאפ

 ןבָאה ןוא ןטערטּפָא טלָאװעג טשינ ןבָאה לעידטָא ןופ רעייטשרָאפ יד .טלָאצעג רימ

 .גיוא ןפיוא ןטלַאה וצ ךימ ןסָאלשַאב

 ןטלַאהרַאפ רימ ייב ןעמ טָאה ,בוטש ןיא ןיילַא ןעוועג זיא יורפ ןיימ ןעוו ,לָאמנייא

 ןעמ .לעמ וליק 10 ןענופעג ייז ןופ ןדעי ייב ןוא ,("ןטסיטושַארַאּפ) , סרעפיוקּפָא עקינייא

 רעדָא :הרירב ַא רַאפ טלעטשעג ןוא לעידטָא-ץנַאניפ ןיא ןפורעגסױרַא ךיילג ךימ טָאה

 ןעמיקַאב לע ךיא רעדָא ,שינעביולרעד ַא טימ רחוס-האובת רעלעיציּפָא ןַא רעוו ךיא

 ךיא בָאה געווסיוא ןרעדנַא ןייק קידנבָאה-טשינ .לדנַאה ןצרַאװש רַאפ הסיפת רָאי ןעצ

 .שינעביולרעד עטגיילעגרָאפ יד ןעמונעגסױרַא

 בָאה'כ .ןדירפוצ רעייז ןעוועג ןיב ךיא .לבור 200 טנידרַאפ ךיא בָאה גָאט ןטשרע םעד

 ,לבור רעטנזױט ליפ טנידרַאפ ךיא בָאה שדוח ןופ ךשמב .טפעשעג סָאד טרעסערגרַאפ

 טָאטשנַא ,לבור 10,000 רעייטש-םוקנייא ןלָאצַאב וצ ןעמוקַאב ךיא בָאה קיטייצכיילג רעבָא

 .טגָאזעגוצ רימ טָאה'מ יו ,לבור 0

 ןבָאה ייז רעבָא ,שינעביולרעד יד ןבעגקירוצ טלָאװעג ןוא טמַא ןיא קעװַא ןיב ךיא

 : ןופרעד טגָאזעגּפָא ךיז

 ןפיוא לייוורעד וטסלָאצ סָאד ,רעטייו טפעשעג סָאד ריפ ,ארומ ןייק טשינ בָאה;

 "..ךובשח

 ַא ףױא ןעלדנַאה ןבױהעגנָא ךיא בָאה ,ןלַאפעגנײרַא סואימ ןיב ךיא זַא קידנעעז

 ַא ןעועג זיא טרָאד ןוא זדנוא ןופ טייוו ןעוועג טשינ זיא קצול .בַאטשסַאמ ןרעסטרג

 ןעוועג ןענייז'ס .תולגע-ילעב עשידיי 20--20 ייב טקיטפעשַאב בָאה ךיא ,קרַאמ רעסיורג

 רעכױה ַא ןעוו טייצ רעד ןיא ,גָאט ַא לבור טנזיוט 20--15 טנידרַאפ בָאה ךיא ןעוו ,געט

 -עג רימ ןעמ טָאה גָאט ןדעי טימ רעבָא .שדוח ַא לבור 400 טנידרַאפ טָאה רעטמַאַאב

 ןענייז קיטייצכיילג .ןלָאצ וצ ןעגנּוװצעג ןעוועג ןיב ךיא עכלעוו ,ןרעייטש יד טרעכעה

 .טלעג ןעמענ רימ ייב ןגעלפ סָאװ ,לעידטָא-סנַאניפ ןיא עטמַאַאב ןעוועג

 טנורגפא םוצ ייג ךיא

 קינלַאשטַאנ ןרַאפ טגָאלקרַאפ ךיז בָאה ךיא .טנורגּפָא םוצ ייג ךיא זַא ,טליפעג בָאה'כ

 ,רימ ףיוא ףױרַא טגייל'מ סָאװ ןרעייטש ערעווש רעיוהעגמוא יד ףיוא לעידטָא-סנַאניפ ןופ

 : טרעפטנעעג רימ טָאה רע ןוא
 סנטשרע :ןגעוו יירד ףיוא רעייטש םעד ּפָא ןצַאש רימ :הצע ןַא ןבעג ריד לעװ ךיא,

 טניפעג סָאװ הרוחס רעד ןופ טרעװ יד ּפָא ןצַאש ןוא טיילק ןיא ןיירַא ןעמוק רימ --

 ןטכירַאב יד טל ןרעייטש יד ןופ סיורג יד ןעמיטשַאב רימ -- סנטייווצ ; טרָאד ךיז

 רעכיב יד ןרילָארטנַאק רימ -- סנטירד :רעעזפיוא עלעיצעּפס ןופ ןעמוקַאב רימ סָאװ

 ןַא ריד ביג ךיא .םירחוס-האובת יד ןופ ץַאזמוא םעד טול ןעמיטשַאב ןוא ןלימ יד ןופ

 וייד זַא ױזַא ,ןרעיופ םתס ןופ ןעמענ רעדָא ,ןעמענ עוויטקיפ ןלימ יד רעביא ביג :הצע

 -ןורא ןבענ ילאימחר רונבא ןוא רעלימ הנליא

 .שטשישזָאר:תיב ןיא שדוק

 טקילײטַאב ךיז טָאה סָאו ,רעלימ הנליא

 : טלייצרעד טָאה ,ןַאיזַאּפמיס ןיא

 ןיא ןכַארבעגסױא זיא גירק רעד ןעוו

 .גרעבמעל ןיא ןעוועג ךיא ןיב 1039 רָאי

 עלוש רעשיאערבעה רעד ןופ רעליש ליפ

 ןיק צענערג יד ןצרַאװש טלָאװעג ןבָאה

 ןשיװצ ,ייז ןופ טייהרעמ יד רעבָא ,דנַאלסור

 -עג טעדרַאמרעד זיא ,רעטעפ ןיימ ךיוא ייֵז

 .רעדלעוו יד ןיא רעניַארקוא יד ךרוד ןרָאװ

 -רעה רעשיטעיווָאס רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 סָאװ ,ןלוש יד ןרָאוװעג טנפעעג ןענעז טּפַאש

 ךעלצנעג זיא'ס .עלַא רַאפ יירפ ןעוועג ןענעז

 -יטעט עשיטסינויצ עדעי ןרָאוװעג טרידיווקיל

 -עגפיוא טַאה טנגוי עשיטסינויצ יד .טיק

 .ןעמוקנעמַאזוצ ךיז טרעה

 -יד-שיסור רעד ןכַארבעגסיױא זיא'ס ןעוו

 -ורב ןיימ זיא ,1941 רָאי ןיא ,גירק רעשישט

 רעשיסור רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעג רעד

 רַאנ ןעמוקַאב םיא ןופ ןבָאה רימ .ײמרַא

 ןָא ,ןדנּוװשרַאֿפ זיא רע .סעדָא ןופ ווירב ןייא

 .רוֿפש ַא ןזָאלוצרעביא
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 יד טימ רעדורב רעטוג ַא ייז ;ןלימ יד ןופ רעכיב יד ןיא ןרירוגיפ טשינ לָאז ןעמָאנ

 עקינייא ריד גניד טיילק רענעפָא רעד טָאטשנָא :ךרודַא ייז טימ םוק ןוא ,רעעזפיוא
 ןלעוו עדייב רימ ןוא ןענידרַאפ טוג ןענעק וטסעוװ םורַא ױזַא -- ןעניזַאגַאמ ענעטלַאהַאב

 ."ןדירפוצ ןייז

 בָאה טייצ עסיוועג ַא ןופ ךשמב ןוא ,ןטָארעג רימ טָאה רע יװ ןָאטעג בָאה ךיא
 ,עגיסעמ ןעוועג ןענייז ןרעייטש יד ןוא ןטפעשעג עסיורג טכַאמעג ךיא

 ןפָארטעג ןוא וועיק ןופ עיסימָאק ַא ןעמוקעג קצול ןופ רַאזַאב ןפיוא זיא לָאמניײא

 םענופ טשַאררעביא רעייז ןעוועג ןענייז ייז .האובת טימ רענעגעוו רעטרעדנוה טרַאד

 ןצרַאװש ןפיוא זדנוא ייב יו האובת ליפ ױזַא ָאטשינ זיא וועיק ןיא ייז ייב סָאװ ,טקַאפ
 עלַא ןבָאה רימ ןוא ,קרַאמ ןפיוא ןענופעג ןַאד ךיז ןבָאה ןדיי ייווצ ךָאנ ןוא ךיא .קרַאמ

 ,טריטסערַא זדנוא טָאה ןעמ .םירחוס-האובת סלַא ןעגנוקיטעטשַאב עלעיציפָא טַאהעג

 סָאד קידנעמענוצ ,ןשַאט יד טקידיילעגסױא ןוא .ד.וו.ק.נ ןופ רעלעק ןיא טריפעגקעווַא

 ןטימ טָארדעג זדנוא ןעמ טָאה טכַאניײב .טציזַאב ןבָאה רימ סָאװ ןריּפַאּפ יד ןוא טלעג

 ערעווש ַא ןעגנַאגעגכרוד ןענייז רימ .ּפעק ערעזדנוא וצ ןרעװלָאװער קידנלעטשוצ ,טיוט
 לעידטָא-סנַאניפ ןיא קעװַא זיא יז .ןגיוושעג טשינ יורפ ןיימ טָאה טייצנשיווצ רעבָא .טכַאנ

 -עביולרעד עלעיציפָא טימ םירחוס-האובת עלַאגעל ,רימ ןענייז סָאװרַאפ יירשעג ַא טימ

 ,ד.וו.ק.נ ןיא קצול ןייק קעװַא זיא לעידטָא ןופ קינלַאשטַאנ רעד .ןרָאװעג טריטסערַא ,ןשינ

 רעלוגער ןלָאצ סָאװ םירחוס עלַאיָאל ןענייז רימ לייוו ,ןעיײרפַאב זדנוא טרעדָאפעג ןוא

 ,טײרפַאב דלַאב זדנוא טָאה ןעמ .זדנוא ןופ טרעדָאפ גנוריגער יד סָאװ .,ןרעייטש יד

 -עגרָאפ רעטייוו ןבָאה רימ ןוא ,ןריּפַאּפ יד ןוא טלעג עטריקסיפנָאק סָאד ןבעגעגקירוצ
 - ,רעירפ יו לדנַאה רעזדנוא טצעז

 ןעגנאגרעד ןענייז ,שדוח ַא לבור 250 ןופ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרעייטש עניימ

 ,ןדלָאמעג ןוא ןַאטיּפַאק ַא ןעמוקעג רימ וצ זיא גָאט ןייא .רעכעה ןוא לבור ןָאילימ ַא וצ
 רע ...הסיפת רימ טמוק -- לבור ןָאילימ ַא יו רעכעה ןענייז ןרעייטש עניימ יו תויה זַא
 םיא בָאה ךיא .שינביולרעד יד ףיוא רתוומ ןיב ךיא זַא ,גנודלעמ ַא ןבעגוצּפָא רימ טהצע

 -ָאוװירק יצבייל ,םירחוס ייווצ ערעדנַא יד .ןטַארעג רימ טָאה רע יװ ןָאטעג ןוא טגלָאפעג
 ןרָאװעג טלייטרוארַאפ ןוא ןרָאװעג טריטסערַא ןענייז ,שטישטַאנ םהרבַא ןוא עקשטור

 ןבָאה סָאװ ,םירחוס ייווצ יד ןעװעטַאר וצ ידכ ןָאטעג ץלַא בָאה ךיא .הסיפת רָאי ןעצ

 ,עטמַאַאב עשיטעיװָאס עכיוה עלַא זַא ןענָאטַאב ליוו ךיא .החּפשמ רעזדנוא וצ טרעהעג

 עלַא ןוא לעידטָא ןופ קינלַאשטַאנ ,רָארוקָארּפ ,.ד.וו.ק.נ ןופ קינלַאשטַאנ ןופ קידנבױהנָא
 טלָאװ'ס ןעוו ,םעד ץָארט .רימ ךרוד טפיוקעגרעביא ןעוועג ןענייז ,רעעזפיוא עשידיי
 טקישרַאפ ךימ ןעמ טלָאװ -- דנַאלשטייד טימ גירק רעד ןכָארבעגסױא טייצנשיווצ טשינ
 ,ריביס ןייק

 יקסראגבאוג םייח

 ,1929 רבמעטּפעס ןטשרע עד .,המחלמיטלעוו עטייווצ יד ןכָארבעגסױא זיא'ס ןעוו
 לענש ךיז ןרעטנענרעד ןשטייד יד יו קידנעעזרעד ,דחּפ סיורג ןיא טבעלעג רימ ןבָאה

 -- רעהכַאנ ןוא ,ןדיי יד טַאהעג ארומ ןבָאה ייר רעטשרע רעד ןיא ,ןטנעגעג ערעזדנוא וצ
 .ןקַאילָאּפ יד

 סָאװ ,שינייר ,קַאילַאּפ ַא טניווועג םיובלקעד ןופ טייוו טשינ טָאה שטשישזָאר ןיא
 רעבלַאה ןוא שטייד רעבלַאה ַא ןעוועג רע זיא שיטקַאפ .טשרּוװ טימ טלדנַאהעג טָאה
 טיירג ךיא זַא קידנעעז .,ןעגנויצַאב עכעלדניירפ ןיא ןעוועג םיא טימ ןיב ךיא .קַאילָאּפ
 :טגָאזעג ןוא ןפורעג ךימ רע טָאה ,טָאטש יד ןזָאלרַאפ ריז

 ןוא םרַאפ רעד ןיא קעװַא טסנעק וד .םרַאפ ַא רימ ןבָאה ץעינעמערק ןופ טייוו טשינ,
 ."טייצ ערעווש יד טרָאד ןטרַאוװרעביא

 ןיא ןיײרַא ןסור יד ןענייז געט רָאפ ַא ךָאנ לייוו ,טצונעגסיוא טשינ הצע יד בָאה ךיא
 ,טקיױרַאב ךיז ןבָאה רעטימעג יד



 טיוט ןוֿפ צץירֿפ א עוועטאר ךיא

 :ןקַאילַאּפ ענעעזעגנָא ייווצ טריטסערַא ןטעיװָאס יד ןבָאה ןעמוקניירַא רעייז ךָאנ ץרוק

 רעד ,יקסלָאּפַאז רעדנַאסקעלַא ןוא ,יקסלָאּפַאז ייב לימ יד ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,יקצָארַאי

 ןקַאילַאּפ ענעטלַאהרַאפ ייווצ יד ןופ םיבורק יד .רעציזַאבידרע ןוא ץירּפ רעטנַאקַאב

 : ןטעבעג ךימ ןוא ןעמוקעג ןענייז

 ןיא ןוא ,ןזיירק עלַאקידַאר יד טימ ןעגנויצַאב עטוג טַאהעג טסָאה וד ,יקסראבארג,

 ,סעצלָאמָאסמָאק יד .זדנוא טימ ןעגנויצַאב עכעלדניירפ ןיא ךיוא ןעוועג טייצ רעבלעז רעד

 ךיז טסעוװ וד ביוא ןענעכער ריד טימ ךיז ןלעװ ,רעשרעה יד ןרָאװעג טציא ןענייז סָאװ

 ."ןקַאילָאּפ עטריטסערַא ייווצ יד רַאפ ןעימַאב

 : טרעפטנעעג ייז בָאה ךיא

 ץלַא ךיא לעװ ,ןדיי וצ ןגױצַאב טוג ךיז טָאה סָאװ ,יקסלָאּפַאז רדנסכלַא ךייש סָאװ;
 ."ןשימ טשינ ךימ ךיא ליוװ -- יקצָאראי יבגל רעבָא .ןפלעה וצ םיא ידכ ןָאט

 יקסלָאּפַאז זַא ,טקַאפ ןטימ ןענעכער ךיז ןטעבעג ןוא עברעוו ןמלז וצ קעװַא ןיב ךיא

 םיא טָארד ץירּפ רענעזעוועג ַא סלַא .תובוט ליפ ןָאטעג ייז ןוא דניירפ-ןדיי ַא ןעוועג זיא
 ןעװעטַאר וצ םיא בוח רעקיליײה רעזדנוא רעבירעד זיא'ס ןוא ןסור יד ייב רַאפעג-טיוט
 ,ד.וו.ק.נ יד ןופ טנעה יד ןופ

 רעבָא ,יקסלָאּפַאז תבוטל ןרינעוורעטניא וצ םיכסמ זיא רע זַא ,טרעפטנעעג טָאה ןמלז

 טימ ןדנעוו ךיז ןלָאז רעניַארקוא עקינייא ךָאנ זַא ,ןעעז לָאז ךיא זַא ןטעבעג ךימ טָאה רע

 -עוורעטניא ןדיי יד רָאנ זַא ,םשור ןייק ןפַאש טשינ ךיז לָאז'ס ידכ ,גנודנעוו רעבלעז רעד
 ,ץירּפ ןשילױּפ ַא תבוטל ןרינ

 ףיוא ןוא ,טייהדניק ןופ רבח-לוש רענעזעוועג ַא ,קישטימ לעװַאּפ וצ קעוַא ןיב ךיא

 ,יקסלָאּפַאז תבוטל ןרינעוורעטניא ןלָאז רעניַארקוא עקינייא זַא ןעוועג עיּפשמ םיא

 ןוא בוטש ןיא קישטימ וצ ןמלז טימ קעװַא ןיב'כ .טרַאװעג גנַאל טשינ בָאה ךיא

 ןיא קעװַא רימ ןענייז ריפ עלַא .ַאשירג רעדורב ןייז ןפָארטעג ךיוא רימ ןבָאה טרָאד

 ןייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,יקסלָאּפַאז ןעיירפַאב ןטעבעג ןוא .ד.וו.ק.נ רעד

 יד ןופ גנוטַארַאב רעצרוק ַא ךָאנ .גנורעקלעפַאב רעקיטרָא רעד וצ גנויצַאב עכעלדניירפ
 ,טײרפַאב םיא ןעמ טָאה עטמַאַאב- ד.וו;ק.נ

 לאמאסמאק ןואֿפ לוסֿפ טייח עלעכעמ

 זיא לֵאפ רעטשרע רעד .םזינומָאק ןופ דרוסבַא םעד ןריזירעטקַארַאכ ןזָאירוק עקינייא
 זיא טמַא רעד .רעטלַאהכוב סלַא טַאניבמָאקמָארפייר ןיא טעברַאעג בָאה ךיא ןעוו ,ןעשעג

 רימ וצ טמוק לָאמנייא .ןעמוק טרָאד טפָא געלפ ךיא .זיוה ןיא טייח יכדרמ ייב ןעוועג
 ןעמעננָא םיא לָאז ןעמ זַא ,עטיב ַא שיסור ןיא ןביײרשנָא םיא רימ טעב ןוא טייח עלעכעמ

 ןיא ןסעזעג ןוא טסינומָאק רעטנערברַאפ ַא גנַאלנרָאי ןעוועג זיא רע :לָאמַאסמָאק ןיא
 ,טפַאשרעה רעשילױּפ רעד תעב הסיפת

 ןַא טלעטשעגנגעקטנַא ךיז טָאה לָאמָאסמָאק ןיא ןעמוקעגנָא זיא עטיב יד תעב

 -שרַאװ-רעדיינש ןייז רעביא טָאה סָאװ ,טימעסיטנַא רעטסיװַאב ַא ,רעדיינש רעניַארקוא

 -קוא, :טפירשפיוא טימ דליש ַא טפַאשרעה עשילױּפ יד ןופ טייצ רעד ןיא טַאהעג טַאט
 יד טָאה רע *! רעדיינש רעניַארקוא-ךעלטסירק ַא, .ה .ד "ץעיווַארק יקסנַאיצשעשכ יקסניַאר

 ןעוועג זיא רעטָאפ סטייח עלעכעמ סָאװ ,טימרעד טריוויטָאמ עטיב רעד וצ טפַאשרענגעק

 ןיא רבח ַא ןייז וצ לוסּפ רע זיא רעבירעד ןוא עקטַאי ַא טַאהעג טָאה רע !רחוס ַא

 ...לָאמָאסמָאק
 טכַאמ טימעסיטנַא רעד סָאװ ןטייקירעוװש יד ןגעוו טלייצרעד רימ טָאה עלעכעמ ןעוו

 סרעטָאפ ןייז ןעגנערב ןסייהעג םיא ךיא בָאה לָאמָאסמָאק ןיא ןעמעננָא םייב םיא

 ןפיוא .רעקרעװטנַאה ןדעי רַאפ טעטכילפרַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,שינעביולרעדיסטעברַא
 בָאה'כ רעכלעוו ןיא ,עטיב ַא ןבירשעגנָא ךיא בָאה שינעביולרעד רעקיזָאד רעד ןופ טנורג

 ,קינסַאימ ַא רָאנ ,רחוס ןייק ןעוועג טשינ זיא ,רעטָאפ סעלעכעמ ,טייח יכדרמ זַא ,טנָאטַאב

 טָאה רע .ןישַאמ ענעגייא ןייק טַאהעג טשינ וליפַא טָאה רע ןוא ,רעטעברַא ןַא .ה .ד

 רעקאוב רזעילא
 רעקארב רזעילא טימ טנעקַאב ךיִז בַאה ךיא

 -רַאמ רזע ןופ הריד רעד ןיא עוקסַאמ ןיא

 רעטפָא ןַא ןעוועג זיא רעקארב ּווװ ,סילַאג

 .1961 רַאי ןיא ןעוועג זיא סָאד .רעײגנײרַא

 ,דניירפ עדייב יד ךיז ןבַָאה טייצ רעד ןיא

 רעד ןיא טנעקַאב ,סילָאגרַאמ ןוא רעקארב

 ןופ ןעמָאנ ןפיוא קעטָאילביב רעװקסַאמ

 -סיוא ןענייל טנַאקעג טָאה ןעמ ּוװ ,ןינעל

 ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטײצ עשידיי עשידנעל

 ןופ ןעגנוטייצ עשיאערבעה -- רקיע רעד ןוא

 ןקניל סםעד ןופ ךיז טײטשרַאֿפ לארשי

 .(רעגאל

 ןשטנעמ עקיצרַאה ןוא ערעייט עדייב יד
 -עדיא ןוא רעמַאזניימעג ַא ןדנוברַאפ טָאה
 ןעועג ןענעז עדייב יײז :געוו רעטנַאנ-שיא
 יד טכַאמעגכרוד ןבָאה עדייב ןוא ןטסינויצ
 ןבָאה טּפיוהרעביא .ןרעגַאל עשיטסינילַאטס
 עשידָאירעּפ יד טימ טריסערעטניא ךיז ייז
 סַאװ ,סעד צַארט .לארשי ןופ ןבַאגסיוא
 ןיא טקורדעג ךיז טָאה'ס סָאװ ,צלַא טשינ
 םוצ ןעוועג ייז זיא ןעגנוטייצ עקידלארשי יד
 רעקיצנײא רעד ןעוועג ייז ןענעז ,ןצרַאה
 -רעד סעּפע ךיז טנעקעג טָאה ןעמ ּוװ ,רוקמ
 .לארשי ןיא ןבעל ןגעוו ןסיוו

 רע זַא ,טלײצרעד רימ טָאה רעקארב

 -ארא ןיא טבעלעג טײצ עסיוועג ַא טָאה

 -בעה יד טשרעהַאב טוג טָאה רע .לארשי

 ינוװװ ןייק טשינ זיא'ס ןוא ךַארּפש עשיאער

 סערעטניא ןַא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,רעד

 -נעמענ ,ךַארּפש רעקיזָאדרעד ןיא ןענייל וצ

 דנאברַאפנטַאר ןיא זַא ,טכַארטַאב ןיא קיד

 ןוא ןטָאברַאֿפ ךַארּפש עשיאערבעה יד יא

 ,קרעו ַא ןעניל וצ ךעלגעמ טשינ (יא'ס

 .תירבע ןיא ,שיטסינומַאק ַא וליפַא

 טכאמ רעד ךרווד טגלָאפראפ

 רעשיטסינויצ ןייז רַאפ זיא רעקארב רזעילא

 ןרָאי ליפ ףיוא ןרָאװעג טּפשמרַאפ טײקיטעט

 -ַארַאּפ ןט-58 ןשיטילַאּפ סעד טיול ,הסיפת

 ןענַאטשַאב ךיוא זיא '"דלוש , ןייַז .ףַארג

 טײצ עסיוועג א טָאה רע סָאװ ,סעד ןיא

 -סיוא עגנַאל יד ףיוא .דנַאלסיוא ןיא טבעלעג

 יד ןבָאה טכענ יד ןיא ןרעהרַאפ-סגנושרַאֿפ

 .ןגָאלשעג קרַאטש סיא רעשרַאפסיױא-.ד.וו.ק.נ

 ערעדנַא ןוא ּפעלק יד ןוֿפ טַאטלוזער ןיא

 -נעוועגנָא םיא ןגעק ןבָאה ייֵז סָאװ םייוניע

 -עכָארבעצ שיזיפ ַא ןבילברַאֿפ רע זיא טעד

 רעהעג סםעד ןרױלרַאֿפ טָאה ןוא שטנעמ רענ

 .רעיוא ןטכער ןפיוא

 -סיוא יד תיב ןעגנובעלרעביא ענייז ןגעוו

 -רַאֿפ ןיא ןבעל ןייַז ןגעו ןוא ןעגנושרַאפ

 -סיוא רע טָאה ,ןרעגַאל ןוא תוסיֿפת ענעדיש

 עכעלדנעטשרַאֿפ בילוצ ןלייצרעד וצ ןטימעג

 קוק א ןעוװעג גונעג זיא'ס רעבָא ,םימעט

 ,ןענעקרעד וצ ידכ שטנעמ סםעד ףיוא ןַאט

 .טכַאמעגכרוד ליפ רעיײז טָאה רע זַא
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 ןירעלטסניק ַא רעטכַאט ַא

 טעברַאעג רעקארב טָאה טסערַא ןייַז רַאפ

 רעד ןיא רעשרַאֿפ רעכעלטפַאשנסיװ ַא סלַא

 -ַאמ ןיא קעטַאילביב-ןינעל רעטנַָאמרעדנביױוא

 ןיא ןענופעג ךיז טָאה הריד ןייז .עווקס

 .אניקשובַאב ,עװקסַאמ ןופ טָאטשרַאֿפ ַא

 יורפ ןיֵַז טימ ןעמַאוצ טבעלעג טָאה רע

 -נעעג טָאה עכלעוו ,רעטכָאט עקיצנייא ןוא

 ןיא עירָאטַאװרעסנַאק רעװקסַאמ יד טקיד

 עטבַאגַאב א רעייז זיא יִז .לדיפ ןופ סַאלק

 סָאװ םעד צָארט .ןירעלדיפ עטריטנעלַאט ןוא

 טָאה ,טסערַא ןיא ןעוועג זיא רעטָאֿפ ריא

 -טסַאג ףיוא טקישעג לָאמ עקינײא ריא ןעמ

 -עג .דנַאלסױא ןייק ןטרעצנַאק טימ ןלַאר

 ,לדיפ רערעײט רעייֵז ַא ףיוא יז טָאה טליּפש

 -ַאב טייצ רענייז טָאה רעקארב רעכלעוו רַאפ

 .טלעג עמוס עסיורג ַַא טלָאצ

 -מוא סיורג ַא טריסַאּפ לָאמנייא טָאה'ס

 א ךאד רעטַאעט ןופ קידנעײגסױרַא .קילג

 ,ןסעבעג םיא רעטכָאט ןייֵז טָאה טרעצנַאק

 יז .םיהַא לדיפ יד ןריֿפקעװַא לָאז רע זַא

 עקינייא טימ ןטלַאהרַאפ ךיז טָאה ןײלַא

 קידנרָאֿפ .רעטַאעט ןוֿפ ןינב ןבענ רעקיזומ

 טָאה םײהַא ןַאב רעשידרערעטנוא רעד ןיא

 ןעוו .לדיפ יד ןַאב ןיא ןסעגרַאפ רעקַארב

 ןסעגרַאֿפ טָאה רע זַא ,טּפַאכעג ךיז טָאה רע

 טא ,ןַאגַאװ ןופ קנַאב רעד ףיוא לדיפ יד

 .קעוַא ןיוש זיא ןַאב יד ,טעּפש וצ ןעוועג ןיוש

 -מורַא ענייז עלַא ןפלָאהעג טשינ ןבָאה'ס

 -סָאמ ןופ סעיצַאטס עלַא רעביא ןשינעפיול

 לדיפ יד טָאה רעניק ,ָארטעמ רעווק

 רעקארב זיא סנגרַאמוצ .טרעקעגקירוצ טשינ

 .רעטגערעגפיוא ןַא רעײז רימ וצ ןעמוקעג

 ןדערוצסױרַא לגוסמ ןעוועג טשינ שא רע
 םיא בָאה ךיא ןעוו .רעטרעוו ייווצ וליפא

 רע זַא ,טלייצרעד רימ רע טָאה ,טקיאורַאב
 -תמגע סיורג רעטכַאט ןייז ןעוועג סרוג טַאה

 -ניא ןטסעב ריא ןריולרַאֿפ טָאה רע : שפנ

 סַאד .לדיֿפ ענעטלעז ריא -- טנעמורטס

 -עג טָאה רע .1963 רעטניוו טריסַאּפ טָאה

 טפיוקעג ןוא ןעגנוגנערטשנַָא סיורג טכַאמ

 .לדיפ ערַאבטסָאק ערעדנַא ןַא רעטכַאט רעד

 רוטארעטיל עשידרערעטנוא

 ,סילַאגרַאמ ךנײירפ ןײײז ןופ טוט ןכָאנ

 רעײגנײרַא רעטפָא ןַא ןרָאװעג רעקַארב זיא

 טריסערעטניא ְךיִז טָאה רע .זיוה ןיימ ןיא

 -עז סָאװ סעיצַאמרָאפניא ןוא סעיינ יד טימ

 "עשיטַאדטיאמַאס , ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןענ

 תובית ישאר יד זיא טַאזזיאמַאס) ןבַאגסיוא

 ,טַאדסא םַאס רעטרעוו עשיסור ייווצ יד ןופ

 -נענייל .(ןבעגעגסורַא ןײלַא : טסייה סָאד

 ,דנאלסיוא ןופ סעיצַאמרַאֿפניא יד קיד

 -נעמָאק ענעגייא ענייז ןכַאמ רעקארב טגעלפ

 .ןרַאט

 ןבירשעג ןגעלפ עכלעוו ,ןעלקיטרַא יד

 -ןײלַא, רעטנַאמרעדנבױא רעד ןיא ןרעוו

 טימ ןשטנעמ ןביירש ןגעלפ'ס ּוװ ,"עבַאגסיױא

 -רעביא ןגעלפ ,ןעגנואיושנָא עשיטַארקָאמעד
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 רבח סלַא ןרעוו וצ ןעמונעגנָא יואר עלעכעמ ןוז ןייז זיא ןכל ,טנעה יד טימ טעברַאעג

 .לָאמָאסמָאק ןיא
 ןעמוקעג רעדיו זיא געט עקינייא ךָאנ ןוא םָאקייר ןיא קעװַא זיא עטיב יד

 סָאו ,טימרעד טפַאשרענגעק עקיטציא יד טריוויטָאמ טָאה רעניַארקוא רעד .גָאזּפָא ןַא
 טָאה שיילפ סָאד רעבָא ,תומהב ןטחש וצ ףיוא רעטעברַא ןַא ןעוועג עקַאט זיא טייח יכדרמ
 ןייק ןייז טשינ רעבירעד ןעק ןוז ןייז ןוא ,רחוס ַא ןעוועג רַאפרעד זיא ןוא ,טפוקרַאפ רע
 ..לָאמָאסמָאק ןיא רבח

 ..(עיוואגואט א ןעוועג זיא רעטאפ רעד

 ןיא טעברַא רעד וצ ןעמענוצ םיא ןטעבעג ןוא לגניי ַא ןעמוקעג רימ וצ זיא לָאמנייא
 ךיא בָאה ייברעד ןוא ,רַאלומרָאפ ַא ןליפסיוא ןסייהעג םיא בָאה ךיא .ָארויב רעזדנוא
 רע טָאה ,טנרעלעג רע טָאה ּווװ עגַארפ ןיימ ףיֹוא .טכעלש טשינ טביירש רע זַא טקרעמַאב

 ןטנװָא יד ןיא זַא ןוא ,עלוש "תוברת, רעד ןיא טנרעלעג טָאה רע זַא ,טרעפטנעעג
 עבַאגפיוא עשיטַאמעטַאמ ַא ןבעגעג םיא בָאה ךיא .בוטש ןיא ןיילַא טנרעלעגוצ רע טָאה

 ַא ןבירשעגנָא רַאלומרָאפ ןפיוא ךיילג בָאה ךיא .ןזעלעג טרָא ןפיוא ךיילג טָאה רע סָאװ
 -ער רעד טימ ןעמוקעג זיא רע תעב .טעברַא רעד ֹוצ ןעמענוצנָא םיא עיצַאדנעמָאקער
 ! ןגָאזּפָא :טניט ןטיור טימ טנכיײצעגנָא רע טָאה ווָאצעינזוק רָאטקעריד םוצ עיצַאדנעמַאק
 -כערַאב ןייק טשינ זיא גָאזּפָא רעד זַא ,טכַאמעג סַאזקרעמפיוא ןוא םיא וצ קעװַא ןיב'כ
 : : םיא קידנגָאז ,רעטקיט

 טיג'ס רע .טעברַא זדנוא ןופ טרעדָאפ ןעמ זַא ,טוג ץנַאג טסייוו וד ,ווָאצינזוק רבח,
 עדייב ךָאד ןענייז רימ .לעטידערוו ַא -- קלָאפ ןופ אנוש ַא זיא טעברַא ןייק סױרַא טשינ
 רעד טסיב וד לייוו ,רימ ןופ רעמ וליפַא וד ןוא ,טעברַא רעד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ
 זיא סָאװ ,שטנעמ ַא ןיױש ןגירק רימ ביוא .רעטלַאהכוב ַא זיולב ךיא ןוא ,רָאטקעריד
 ."טנעה עדייב טימ ןּפַאכפױא םיא ןעמ ףרַאד -- טעברַא רעד וצ קיעפ

 | :ריֿמ רע טרעפטנע
 יו רחוס ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז זַא ,טשינ טסעז וד,

 : טרעפטנעעג םיא ךיֹא בָאה

 רעכעלטנרָא ןַא ןוא ןצבק רעסיורג ַא רעבָא ,רחוס ַא ןעוועג עקַאט זיא רעטָאפ ןייז,
 רע .גנודליב ךיז ןפַאשרַאפ ןוא טנרעלעג תוחוכ ענעגייא ענייז טימ טָאה ןוז ןייז .ןַאמ
 ."טעברַא רעד וצ ןעמענוצ םיא ןלָאז רימ זַא ,רָאפ גייל ךיא .ןעגנערב ןצונ ליפ זדנוא ןעק

 ,ןשטנעמ ןקיטפעשַאב טביולרעד טשינ זיא םיא זַא ,טרעפטנעעג טָאה רָאטקעריד רעד |

 ךיז לָאז ךיא זַא רָאפ טגייל רע ןוא ,רעגריבניילק ןעוועג ןענייז ןרעטלע סנעמעוו
 ןרידיצעד לָאז רע זַא ױזַא ,םָאקלָאּפסיאיײר ןופ לעטַאדעסדערּפ ןרַאפ םיא ףיוא ןגָאלקרַאפ
 ,ןעגנוניימ ענעדישרַאפ ערעזדנוא ןגעוו

 םעד ןבעגעגרעביא םיא ןוא םָאקלָאּפסיאיײר ןופ לעטַאדעסדערּפ םוצ קעװַא ןיב ךיא
 -טּפױה סלַא טרינימָאנ ךימ רע טָאה סָאד לייוו ,טנעקעג טוג ךימ טָאה רע .ןיינע ןצנַאג
 וצ לגניי סָאד ןעמעננָא ןגעק ןעוועג ךיוא זיא רע .טַאניבמָאקמָארּפײר ןופ רעטלַאהכוב
 :ןבעגעגוצ טָאה רע ןוא ,גנודליבטסבלעז ןוא טייקיעפ ןייז ץָארט טעברַא רעד

 ייב יוװ ,סעירָאגעטַאק ערעדנַא טימ טכַארט ריא ּוװ ,ןלױּפ ןיא טבעלעג טסָאה וד,
 רעד זיא רע -- רחוס רעד .ערעדנַא ןענייז םיגהנמ ערעזדנוא .דנַאלסור ןיא זדנוא
 ךיז רימ ןענעק םיאנוש עלַא ןגעק .גנונעדרָא רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ טנייפ רעטסערג
 ןינעל ,ףמַאק ןרעווש ןקידנעטש ַא ןריפ םיא טימ ןזומ רימ .רחסמ ןגעק טשינ רָאנ ,ןציש
 ,רעבירעד .טיוט ןוא ןבעל ףיוא ףמַאק ַא ןריפ רימ ןפרַאד רחסמ ןטימ זַא ,טגָאזעג טָאה

 רע .ןפוא ַאזַא ףיוא ןרעוו טפמעקַאב זדנוא ןופ ףרַאד ,רחסמ טימ ךיז טמענרַאפ'ס רעוו
 .."ןעמענרַאפ טשינ ךיז רחסמ ןייק טימ רעמ רעדניק-סדניק ןוא רעדניק ןגָאזרַאפ לָאז

 | :דָאזיּפע ןדנעגלָאפ םעד ןלייצרעד ךָאנ ךיא ליוו ףוס םוצ
 ןעמ טָאה ,19239 רעבמעטּפעס ןט-17 םעד ,שטשישזָאר ןייק ןיירַא ןענעז ןסור יד תעב

 ךימ ןעמ טָאה רָאי בלַאה ַא ךָאנ .קצול ןיא הסיפת ןיא ןסעזעג ןיב ןוא טריטסערַא ךימ

 ויימ ךָאנ ..ןכַאז עטעבנגעג ןייק ןענופעג טשינ רימ ייב טָאה ןעמ לייוו ,טײרּפַאב



 טנַאקַאב רימ זיא טייצ רעד טימ .טרָאּפסַאּפ םעד טרעקעגמוא רימ ןעמ טָאה ,גנוײרפַאב
 :גנויירפַאב ןיימ ןופ הביס עתמא יד ןרָאװעג

 סָאװ ןסילשַאב וצ גנוציז עלעיצעּפס ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ײטרַאּפ רעד ןופ םָאקייר ןיא

 ןיב ךיא זַא רעכיז ןענייז ייז זַא ,טגָאזעג ןבָאה עקינייא .יקסראבַארג םייח טימ ןָאט וצ

 רעקיצנייא רעד .הסיפת ןיא ןטלַאה רעטייוו ךימ ףרַאד ןעמ ןוא ,רענָאיצולָאװער-רטנָאק ַא

 טריוויטָאמ טָאה סָאװ ,רָארוקָארּפ ךעד ןעוועג אקווד זיא טקידייטרַאפ ךימ טָאה סָאװ

 :הנעט עשיטסירעטקַארַאכ ַא טימ גנוטלַאה ןייז

 זַא ןסייוו רימ ןעוו טייצ רעד ןיא ,רענָאיצולָאװערי-רטנָאק ַא ןייז רע ןעק ױזַא יו,

 לָאז רעטעברַא רעטוג ַא זַא ,לכש ןפיוא טשינ ךיז טגייל'ס ןוא ,רעטעברַא רעטוג ַא זיא רע

 ..."רענָאיצולָאװער-רטנָאק ַא ןייז

 ,הסיפת רעד ןופ טיירפַאב ךימ ןעמ טָאה ריפסיוא "ןשיגָאל ,, ןקיזָאד ןופ ךמס ןפיוא

 ךיא תעב ןוא .גױא ןפיוא ןטלַאהעג ךָאנ ךימ ןעמ טָאה םעדכָאנ טייצ עגנַאל ַא רעבָא

 טרילָארטנָאק ייז ןבָאה ,רעטלַאהכוב-טפיוה סלַא טמַא ןקיטכיוו א ןעמונרַאפ ןיוש בָאה

 ַא ךָאנ טשרע .טעברַא ןיימ טימ טשינ ךיורבסימ ךיא זַא ןגייצרעביא ךיז ידכ ,רעכיב עניימ

 ,טרָאּפסַאּפ ןיימ ןבעגעגקירוצ רימ ייז ןבָאה טייצ רעגנַאל

 (רעש עגייפ) ןעזאר הוופצ

 -רעד קערש סיורג טימ רימ ןבָאה 1929 רעבמעטּפעס ןיא גירק ןופ ךורבסיוא םעד תעב

 ,טָאטש רעד וצ טרעטנענרעד ךיז טָאה טנָארפ רעד .ןשטייד יד ןופ ןעמוקנָא סָאד טרַאװ

 ,עילימַאפ עטנַאקַאב ַא ךָאנ טימ ,עילימַאפ רעזדנוא .ףרָאד ןיא ןפָאלטנַא ןענייז רימ ןוא

 .טַארדנָאק ןעמָאנ ןטימ ,ױג ַא ייב טנדרָאעגנייא ךיז ןבָאה

 רעזדנוא ןעוו .רעטסיױלק ןיא גנולמַאזרַאפ ַא ןעוועג ףרָאד ןיא זיא טכַאניוצ-תבש

 וצ ןטָאברַאפ זיא'ס זַא ,ןבעגעגרעביא זדנוא רע טָאה ןעמוקעגקירוצ זיא תיבה-לעב

 טעו ,דיי םענעטלַאהַאב ַא ןענופעג םענייא ייב טעװ ןעמ ןעוו לַאפ ןיא .ןדיי ןטלַאהַאב

 סָאד טרַאװרעד ןעמ לייוו ,עילימַאפ רעצנַאג רעד טימ ןעמַאזוצ זיוה סָאד ןענערברַאפ ןעמ

 .גָאט ןדעי ןשטייד יד ןופ ןעמוקנָא

 זדנוא זיא'ס ןוא הלהב ַא זדנוא ףיוא ןפרָאװעגנָא טָאה הרושב עקירעיורט עקיזָאדיד

 סנגרַאמוצ זיוה ןייז ןזָאלרַאפ טגָאזעגוצ םיא ןבָאה רימ .המשנ רעד ףיוא קירעיורט ןרָאװעג

 .ירפרעדניא דלַאב

 : טגערפעג ןוא יוג רעד ןיירַא רעמיצ ןיא זדנוא וצ זיא גָאטרַאפ 5 סנגרָאמוצ

 "? ןסֹור יד רעדָא ןשטייד יד ,רעסעב ריא טליוו ןעמעוו
 .םיחצור עשישטייד יד רעדייא ןסור יד רעסעב ןליוו רימ זַא ,טרעפטנעעג ןבָאה רימ

 "!ָאד ןיוש ןענייז ןסור יד, :טגָאז ןוא טנַאה יד זדנוא רע טגנַאלרעד סָאד קידנרעה

 ןרָאװעג לוצינ ןענעז רימ סָאװ ,החמש עסיורג ַא ןלַאפַאב ךעלקריוו זדנוא זיא'ס

 קירָאי ףניפ ןיימ רימ וצ טגָאז לטעטש ןיא קירוצ קידנרָאפ .טנעה עשישטייד יד ןופ
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 .,.סייוו ןרָאװעג דרע יד זיא דיירפ סיורג ןופ ,עמַאמ ,וטסעז,

 טָאה'מ .ןעגנונעדרָא ערעייז לטעטש ןיא טלעטשעגנייא ,ךיז טײטשרַאפ ,ןבָאה ןסור יד

 ןעיעג טשינ רשפא זיא'ס .תורוחס עטלמַאזעגנָא יד ןפיוקרַאפ םירחוס יד ןעגנּוװצעג

 .ןבעל ןטימ טלעטשעגנייא ןעוועג טשינ זיא ןעמ -- רקיע רעד רעבָא ,םעװקַאב ױזַא

 ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא עלוש "תוברת, יד .ןרָאװעג טנפעעג ךיילג ןענייז ןלוש יד

 ןרָאװעג זיא עלוש רעשילױּפ רעד ןופ .שידיי זיא ךַארּפש-סטכירעטנוא יד ּוװ עלוש ַא ןיא

 יד ןיא עקינייא :טקיטפעשַאב ןעוועג רעטייוו ןענייז רערעל עלַא .עלוש עשיניַארקוא ןַא

 ןרָאװעג ,ךעלדנעטשרַאפ ,ןענייז ןלוש עלַא .עשיניַארקוא יד ןיא ערעדנַא ןוא ןלוש עשידיי

 .עלוש ןיא ןייג טעטכילפרַאפ ןעוועג ןענייז רעדניק עלַא ןוא ,ןלוש-סגנוריגער

 ,ןדימש :רַאפ ןייז וצ רעדעי ,ןלעטרַא יד ןיא ןטעברַא קעװַא ןענייז רעטעברַא יד
 סעּפע ידכ :רעװש ץנַאג ןעוועג זיא ןבעל סָאד .וו.א.א סערַאילָאטס ,רעדיינש ,רעטסוש

 טָאה ןסע ןייק רעבָא .ייר רעד ןיא טייצ עגנַאל ַא ןייטש טזומעג ןעמ טָאה ןעמוקַאב וצ

 .ןבעל ךעליירפ רעבָא ,טושּפ ַא ןעוועג זיא'ס :טרעגנוהעג טשינ טָאה'מ ןוא טלעפעג טשינ

 -עז סָאד .טנַאה-וצ-טנַאה-ןופ ןרעוו ןבעגעג

 עכלעוו ,ןעלקיטרַא ענעטַאברַאֿפ ןעוועג ןענ

 .טכַאמ רעשיטעיווַאס יד טריקיטירק ןבָאה

 ןייז טפרַאדעג טָאה ןעמ זַא ,ךעלדנעטשרַאֿפ

 -ַאדיד ןטײרּפשרַאפ םייב קיטכיזרָאֿפ רעיײז

 ףיוא ליוו ,רוטַארעטיל ענעטָאברַאֿפ עקיז

 יד טגלָאֿפעגכָאנ ןבָאה טירט ןוא טירש ןדעי

 .ב.ג.ק רעד ןופ ןטנעגַא

 -עּפס רימ וצ ןעמוק טגעלפ רעקארב .א

 םיא לָאז רענײיק ידכ ,ןטנװַא יד ןיא לעיצ

 ךרוד ןיײגנײרַא טגעלפ רע .ןקרעמַאב טשינ

 ךיז ןדימסיוא ידכ ,ריט רעטשרעטניה רעד

 ,רָאדירָאק ןיא ןפערט ןצעמע טימ

 טלָאװעג ךיא טָאה ןײלַא רעקַארב

 -מַאס, רעזדנוא רַאפ ןעלקיטרַא ןביירש

 -נגגיא עלַא טגָאמרַאפ טָאה רע ."טַאד;יא

 ןטוג ַא ןבײרש ּוצ טנַאלַאט ןוא ןטפַאש

 -עג ארומ טוש9 טָאה רע רעבָא ,לקיטרַא

 .ב.ג.ק ןופ ןטנעגַא יד ידכ ,ןריקיזיר וצ טַאה

 ןייַז ןביירש ןייז ןיא ןענעקרעד טשינ ןלָאז

 לָאמ ליפ רימ טָאה רע .ליטס ןטנַאקַאב-טוג

 -נײרַא לַאמַאכָאנ טעװ רע ביוא זַא ,טגָאזעג

 רע טעוו ,.ב.ג.ק רעד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפ

 .סורַא טשינ ייז ןופ רעקידעבעל ןייק ןיוש

 עיצידארט עשידיי ןגעלפ

 קידנעטש טָאה עוקסַאמ ןיא עּפורג רעזדנוא

 עלענַָאיצידַארט יד וצ ןרעקַארב ןזדַאלעגנייא

 יב טָאה ןעמ ּוװ ,זיוה ןיא רימ ייב ןטנווָא

 -ָארּֿפ ענעדישרַאפ טלדנַאהַאב יט לזעלג א

 ,ןעמעלבָארּפ עשיטילָאּפ טּפיוהרעביא ,ןעמעלב

 ןשידי ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןענעט סָאװ

 טָאה רעקַארב .לארשי תנידמ ןוא קלָאפ

 ןופ טײקיטכיװ יד ןענַאטשרַאפ טוג רעייז

 -ַארט עשידיי יד ,טסייג ןשידיי סעד ןגעלפ

 זיא סָאװו ,רוטלוק עשידיי יד ןוא עיציד

 ןיא הגרדמ עקידלפש ַא וצ ןרָאװעג טריפרעד

 ןעװעטַאר טפרַאדעג טָאה ןעמ  .דנַאלסור

 טָאה רע .ןבילברַאֿפ ךָאנ זיא סָאװ סָאד

 יד סָאװ ,טקַאפ םעד טקיטײוװעג רעייז

 :עגסיוא הוכ טימ טרעוו רוטלוק עשידיי

 .דנַאלסור ןיא טלצרַאװ

 ןופ קורדנייא ןַא טכַאמעג טָאה רעקַארב

 ןעוועג זיא סָאװ ,שטנעמ ןטעדליבעג-ךיוה ַא

 ךיוא יו רעשידיי רעד ןיא טנוװַאהַאב טוג

 ךיז טָאה רע .רוטַארעטיל רעכעלטלעוו רעד

 -עלבָארּפ יד טימ טריסערעטניא סרעדנוזַאב

 רעמַאטיײיא ןַא סלַא ,לארשי תנידמ ןופ ןעמ

 יד טָא .טלעוו רעשיבַארַא רעד ןיא לטניא

 לַאנַא שיטירק רע טָאה ןעמעלבָארּפ עלַא
 -עג טוג טָאה רעכלעוו ,שטנעמ סלַא טריז

 בושי ןשידיי םעד ןופ ןעגנוגנידַאב יד טנעק

 טָאה ןײלַא רע תויה ,לארשי צורא ןיא

 .דנַאל םעד ןיא טבעלעג טייצ קיטש ַא

 לאושי יאנוש טימ עיסוקסיד
 ןשיטילָאֿפ א קידנעניילרעביא ,לָאמנײנג

 -יטילָאּפ ריא ןוא לארשי תנידמ,, ליװקסַאּפ

 -יא םירבחמ יד ןופ ןבירשעגנַא ,"עגַאל עש

 רעשיטעיווָאס רעד ןיא ןינײש ןוא ווַאנַאװ
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 טריפעגסיורַא ןרעקארב סָאד טָאה ,עסערּפ

 א ןבירשעגנָא טָאה רע .טכיוװעגכיילג ןופ

 -סַאּפ םעד ןופ םירבחמ יד רעפטנע ןפרַאש

 יד ףיוא טציטשעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ליווק

 ןיא סלעגנע ןופ ןסילַאנַא ןוא ןעגנוריפסיוא

 סָאװ רעפטנע סעד .עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד

 -רַאפ ןעמ טָאה ןבירשעגנָא טָאה רעקארב

 רעד ןיא רָאנ ןריקילבוּפ טנעקעג ךיז טייטש

 ."טַאדסיאמַאס,, ןופ עבַאגסיוא רעלַאגעלמוא

 ןבעגעגרעביא רימ טעברַא ןייז טָאה רעקארב

 רעד ףיוא ןביירשרעביא סָאד לָאז ךיא ידכ

 עקיגָאװו ַַא רעײז ןעוועג זיא סָאד .ןישַאמ

 -ָאס םעד ןגעוו טעברַא עטכַארטַאב-טוג ןוא

 ןשידיי ןופ דנַאטשוצ ןשימַאנַאקע ןוא ןלַאיצ

 רעכעלקריוו רעד ןגעוו ןוא תולג ןיא קלַאפ

 -עגייא ןַא ןיא קלָאֿפ ןשידיי םעד ןופ עגַאלי

 סרעקארב בָאה ךיא .הנידמ רענערעווּוס רענ

 וצ עקטסינישַאמ ַא ןבעגעגרעביא די-בתכ

 ןרעקארב ןוא ןישַאמ ַַא ףיוא ןביירשרעביא

 ןופ לַאֹפ ןיא ידכ ,סערדַא ריא ן?יוװעגנָא

 ךי-בתכ ןייז ּוו ןסיוו רע לָאז טסערַא ןיימ

 .ךיז טניפעג

 ןיב סעד ךָאנ סורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא

 -שַאמ יד רעבָא ,ןרָאװעג טריטסערַא ךיא

 -רעביא ןזיװַאב טַאהעג ןיוש טָאה עקטסינ

 סעיּפָאק 5 ןיא רעפטנע סרעקארב ןביירש

 טייקכעלגעמ יד טַאהעג טָאה רעקארב ןוא

 טעברַא ןייז ןופ עיּפָאק ןייא ןבעגרעביא

 ךיז טָאה סָאװ ,רעגריב-לארשי ןסיוועג ַא

 -רעביא סע ידכ ,עװקסָאמ ןיא ןענופעג ןַאד

 .לארשי ןייק ןריפ

 1966 יַאמ ןט-26 ןופ ןגרַאמירפ םעד ןיא

 רימ וצ טייהרעטכירעגמוא גנילצּולּפ טָאה

 זַא ,טגיילעגרַאפ ןוא טרינַאפעלעט רעקַארב

 ןטרָאג ןשינַאטַאב ןיא ןפערט ךיז ןלָאז רימ

 רעקסנַאשטשעימ רעד ףיוא ,עװקסַאמ ןיא

 זַא ,טסּוװעג טשינ ןַאד ןבַאה רימ .סַאג

 -נוא ןַא טימ ןדנוברַאֿפ זיא ןַאפעלעט ןיימ

 טערקסיד זיא עכלעוו ,טַארַאּפַא רעהרעט

 ךרוד שוה ןיימ ןיא ןרָאװעג טריטנַאמנייא

 .ב.ג.ק ןופ ןטנעגַא יד

 .ירֿפ רעגיײזַא 7 םורַא ןעוועג זיא'ס

 טימ ןפערט וצ ְךיִז גנודַאלנייא סרעקַארב

 ןפורעגסיורַא ךעלריטַאנ טָאה ירפ ױזַא םיא

 -ניא ךיוא רעבָא ,דשח ןסיוועג ַַא רימ ייב

 ,עיצַאטס-ָארטעמ רעד וצ קידנעמוק .סערעט

 ףיוא טרַאװעג דלודעגמוא טימ ןיוש רע טָאה

 קערש טקורדעגסיוא ןבָאה ןגיוא ענייז .רימ

 זַא ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא .גנוקירדרעד ןוא

 בָאה ךיא .טריסַאּֿפ םיא טימ טָאה סעּפע

 קרעמַאב ךיא זַא ,לעטשנָא םעד טכַאמעג

 .טעטיזעוװרענ ןייַז טשינ

 -עג םעד ןופ טײרּפַאב ךיז ןבָאה רימ

 גוצ ןופ טמָארטשעג טָאה סָאװ םלוע ןטכיד

 ןענעז רימ .גנַאגסױרַא םוצ טזָאלעג ךיז ןוא

 יא רעכלעוו ,ןטרָאג ןשינַאטַאב ןיא קעװַא

 ןופ טסוּפ ןעוועג ןהעש-ןגרָאמירפ יד ןיא

 ןריצַאּפש וצ םענעגנָא ןעוועג זא'ס .ןשטנעמ

 '.ןגרָאמירפ ןליק סעד ןיא
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 ןיבאר השמ

 יד ןכוז ןבױהעגנָא טכַאמ עשיטסינומָאק יד טָאה לטעטש ןיא ןעמוקנײרַא רעייז ךָאנ דלַאב

 ןופ טייצ רעד ןיא טזינומָאק ןופ רענגעק סלַא טנַאקַאב ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןטנעמעלע

 ,טפַאשרעה רעשיליוּפ רעד

 ןיהַא קידנעמוק .טעיװָאס-לעס ןיא ןעמוק וצ גנודַאלניײא ןַא ךיא םוקַאב לָאמנייא

 ןטכַאמרַאפ ַא ןבעגעג רימ טָאה רע .רעבקע לסָאי לאומש ןפָארטעג טרָאד ךיא בָאה

 ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ .דיוק.נ רעד ןיא ןדנעוו ךיז ןסייהעג ןוא טרעװנָאק
 ,םיניינע עשיטילָאּפ טימ ןעמונרַאפ .ד.וו.ק.נ יד ךיז טָאה טנַאקַאב יו .זיוה סנײטשטדנַאמַאיד
 ןטנַאלוקעּפס ןיא רעכערברַאפ ןשרָאפסױא טימ טקיטפעשַאב ךיז טָאה ץילימ יד תעב

 ןגעװ ןגַארפ ענעדישרַאפ ןגערפ ןעמונעג ךימ ייז ןבָאה .ד.וו.ק.נ רעד ןיא קידנעמוק

 םירבח ןוא רעריפ יד ןופ ןעמענ יד ןבעגסיוא לָאז ךיא זַא טגנַאלרַאפ ןוא "לייחה תירב,

 ןבָאה טסבלעז ךימ .ןעמענ ןענָאמרעד וצ טגַאזטנע ךיז בָאה ךיא .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ
 יז זַא ןעמוקַאב ארומ ךיא בָאה טייצ רעצרוק ַא ךָאנ רעבָא ,טעּפעשטעג טשינ ייז

 גרעבמעל ןייק ןפָאלטנַא ןיב ךיא .ןעמענ יד ןבעגסיוא דלַאװעג טימ ןעגניווצ ךימ ןלעוו

 ,ןטַאנָאמ ייווצ ןעוועג טרָאד ןוא

 הקבמאלאג לאינד
 ַא ןפרָאװעג ןַאלּפָארע ןַא טָאה ,1929 רעבמעטּפעס ןיא גירק רעד ןכָארבעגסיױא זיא'ס ןעוו
 טָאה לַאפ רעד .עּפמַאר יד טרעטשעצ ןוא עיצנַאטסיזַאב רעשטשישזָאר רעד ףיוא עבמָאב
 ,רעפרעד יד ןיא ןפָאלעצ ךיז ןענייז ליפ ןוא רעניווונייא יד ףיוא ארומ ַא ןפרָאװעגנָא
 .זיוה ןיא רעױּפ ַא ייב טנדרָאעגנייא ךיז טרָאד ןוא ןעבּושט ףרָאד ןיא קעװַא ןענייז רימ
 ךָאנ ןוא לדיי ןוא עקשימ ןיז יד טימ רומרַאמ הנח ןפָארטעג רימ ןבָאה ףרָאד ןיא
 .החּפשמ ַא

 | הרושב עטכירעגמוא ןא
 :שיסור ןיא טגערפ לוק ַא ןוא ריט ןיא זדנוא ייב ןעמ טּפַאלק טכַאנ רעד ןטימ ןיא

 *? ןךיי ךייא ייב ָאד ןענייז

 רעטנַאקַאבמוא רעד טָאה ,ןדיי ָאד ןענייז'ס זַא טרעפטנעעג טָאה רעױּפ רעד ןעוו
 : ןפורעגסיוא

 *! ןשטייד יד טינ -- ןעמוק ןסור יד ,סױרַא טמוק,

 ַא טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה ,ןעקנַאט עשיסור עטשרע יד ןײרַא ןענייז'ס ןעוו
 : ןענשרד ןביױהעגנָא ןוא קורטילָאּפ

  *!ךיישרעטנוא ןייק ָאטשינ .זדנוא ייב ךיילג ןענייז עלַא -- רעניַארקוא ,ןדיי;
 : ןגירשעגסיוא טָאה רעבקע לסָאי-לאומש

 | יו ןסַאג יד ןיא ןצנַאט ךָאד ףרַאד ןעמ ,ןדיי,

 טמַאטש סָאװ ,יורפ עגולק ַא ,רומרַאמ הנח ןענַאטשעג זיא םיא ןופ טייוו טשינ
 | :טרעפטנעעג יז טָאה .דנַאלסור ןופ טסבלעז

 ",! הסיפת עקיבייא ףיוא טיוט םעד ןטיבעגסיוא טָאה ןעמ ,ךעלרעדניק ,

 אלא ןפיוק ןסור יד
 יד ןענעפע ןסייהעג טָאה ןעמ .ןטסינויצ ןייק טכוזעג טשינ זדנוא ייב לעיצעּפס טָאה ןעמ
 יד זַא טקרעמַאב טָאה'מ ןעוו רעבָא .טרָאד ךיז טנופעג סָאװ ץלַא ןפיוקרַאפ ןוא ןטיילק
 ןיא ייז טמוק סָאװ ץלַא ןפיוק ןוא ייז ןופ טגנַאלרַאפ ןעמ סָאװ ,ןזײרּפ עלַא ןלָאצ ןסור
 יאדכ זיא'ס זַא ןוא ,טרעוו ןייק טָאה טלעג סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ ןעמ טָאה -- טנַאה רעד
 ירַאפ טרעהעגפיוא טָאה ןעמ .ןבילברַאפ ךָאנ זיא סָאװ הרוחס לסיב סָאד ןעװעטַארוצּפָא
 ,ןטקודָארּפ ענעדישרַאפ ףיוא הרוחס יד ןטייב ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ןוא טלעג רַאפ ןפיוק
 | | ,ןײרַא טָאטש ןיא טכַארבעג ןבָאה ןרעױּפ יד סָאװ

 ןכוז ןבױהעגנָא ןסור יד ןבָאה ןטיילק יד ןיא הרוחס יד טזָאלעגסיוא ךיז טָאה'ס ןעוו
 טימ ןענַאטשעג ךיא ןיב לָאמניײא .רעלגומש-רוטקַאפונַאמ -- לעיצעּפס ןוא ,ןטנַאלוקעּפס



 .טכיזַאב םיא ןוא טעקַאנ ןָאטעגסײא םיא ןעמ טָאה ,עיצַאטסיןַאב רעד ףיוא ןַאגַאק ץרפ

 ױזַא .םירחוס ענעזעװעג ןופ לעיצעּפס ,ןטסערַא ןופ ייר ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע

 ןוא ,םירחוס עירעטנַאלַאג ענעזעוועג ,רעּפעט ףלָאװ ןוא ןרהַא ןרָאװעג טריטסערַא ןענייז

 ןעמ .לטעטש ןיא טפעשעג-ךיש ןטסערג םענופ רעמיטנגייא ,םיובנירג לטָאמ ןוא םייח

 ףיוא טּפשמרַאפ ייז ןוא ָאניק סנײטשנרָאג ןיא טּפשמ םענעּפָא ןַא רַאפ טלעטשעג ייז טָאה

 לסיב ַא טַאהעג טָאה סָאװ רעדעי .לטעטש סָאד ןלַאפַאב זיא דחּפ ַא .ריביס רָאי ןעצ

 .ןופרעד ןרעוו רוטּפ טכוזעג טָאה הרוחס

 .ריביס ןופ ןעיירפַאב םיא ידכ ,ןטלעוו ןסירעגנייא ןבָאה םיבורק סרעּפעט ףלָאװ

 ,ץילימ רעד ןופ טנַאדנעמָאק רעד טניוװעג טָאה ,קישטשוװָאטָאגַאז רעזייל ,רעווש ןייז ייב

 ןעמ טָאה לוויטש עוװָאמָארכ רָאּפ ַא רַאפ ןוא טפיוקעגרעביא טנַאדנעמָאק םעד טָאה ןעמ

 ,..ריביס ןופ טכַארבעגקירוצ יורפ ןייז טימ ןפלָאװ

 רימ טשראפ ןעמ
 ןבָאה ןסור יד סָאװ ץָארט ןוא .ר"תיב ןיא רבח ַא ןטייצ עשיליוּפ יד ןיא ןעוועג ןיב ךיא

 טסינויצ רענעזעוועג ַא ,ךיז טיײטשרַאפ ,זיא ,ןטסינויצ ענעזעוועג טכוזעג לעיצעּפס טשינ

 סָאװ ,ץילימ רעד ןיא ןפורעג ךימ ןעמ טָאה לָאמנייא .סוחיי רעסיורג ןייק ןעוועג טשינ

 טנַאדנעמָאק רעד רימ וצ טגָאז טרָאד .ןיוה ןיא יקסראבארג םייח ייב ןעוועג זיא

 : קוינַאמָאר

 -שיטסינויצ רעד ןיא דילגטימ ַא ןעוועג טסיב וד זַא ,טשינ ןסייוו רימ זַא ,טסניימ וד,
 7? טציא וטסיב סָאװ רעבָא .ר"תיב עיצַאזינַאגרָא רעשיטסישַאפ

 ,ןטייצ ערעדנַא ןעוועג ןענייז לָאמַא זַא ,טרעפטנעעג ,ךיז טײטשרַאפ ,םיא בָאה ךיא

 .ןייג ןסייהעג ךימ טָאה רע .ײטרַאּפ ןייק וצ טשינ ךיא רעהעג טציא

 ַא ןופ ןוז ַא סלַא סַאּפ ַא ןעמוקַאב ךיא בָאה טריזיליבַאטס ךיז טָאה טכַאמ יד ןעוו

 רימ ןעמ טָאה רעליּפשילָאבטופ רעטוג ַא ןעוועג ןיב'כ סָאװ םעד קנַאד ַא רעבָא .רחוס

 -ץילימ ,רָארוקָארּפ ןטימ ןעגנויצַאב עכעלדניירפ ןיא ןעוועג ןיב ךיא .סַאּפ םעד ןטיבעג
 ,גנומַאטשּפָא עשיאושזרוב ןיימ ןענָאמרעד רעמיא רימ ןגעלפ ייז .רעטכיר ןוא קינלַאשטַאנ

 .קיצרַאהטוג טכַאמעג סע ןבָאה ייז רעבָא

 יַאיבָאטױא ןיימ ןביירשוצנָא טגיילעגרָאפ קינלַאשטַאניץילימ רעד רימ טָאה לָאמנייא
 טשינ ןעק ךיא זַא ,טרעפטנעעג םיא בָאה ךיא .שטנעמ ַא סרעייז ןרעוו ןוא -- עיפַארג
 ךיא רעבָא ,גַאלשרָאפ ןייז טימ טזָאלעגּפָא טשינ טייצ עגנַאל ַא רימ טָאה רע .ןביירש

 : סניימ ייב ןטלַאהעג ךיז בָאה

 "! ןביירש טשינ ןעק ךיא

 טייקיטעט רעשיטסינויצ רעמייהעג א ןופ ווורפ א

 ןסָאלשַאב סעיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ עקילָאמַא יד ןופ םירבח ןבָאה גָאט ןסיוועג ַא

 ןוא ענליוו ןייק ןרָאפ וצ קעווצ ןטימ טייקיטעט עשיטסינויצ עוויטַאריּפסנָאק ַא ןביײהנָא

 רעמייהעג רעד ןופ רעריפ רעד .לארשי-ץרא טימ גנודניברַאפ ערעטייוו ַא ןכוז טרָאד ןופ

 : ןלױפַאב ןוא ןעמוקעג רע זיא לָאמנייא .סרימָארק (קענונ) חנ ןעוועג זיא עפורג

 ,שעװ יװ ,ןקיטױנ םעלַא טימ קעזקור וצ טיירג !געװ ןיא ךייא טיירג ,הרבח.

 ".וו.ַא.א ,גרַאװנסע

 עקשימ ,דרָאבמילק עינומ ,רעניטקוט עקשָאי ןופ ןענַאטשַאב זיא עפורג רעזדנוא

 ,רומרַאמ עקשימ ךרוד ןעוועג זיא סרימָארק קענונ טימ גנודניברַאפ יד .ךיא ןוא רומרַאמ

 יד ןיא ץַאלּפ-לָאבטופ ןפיוא ןפערט ךיז ןגעלפ ןוא ןרָאפ םוצ טיירג ןעוועג ןענייז רימ

 .ןהעש-טנווָא

 .ןעמוקעג טשינ רעבָא זיא סָאװ ,לעפַאב ןפיוא טרַאװעג דלודעגמוא טימ ןבָאה רימ

 ןטוג ַא טַאהעג טָאה רע .קסע ןצנַאג ןפיוא ןגירקעג הטרח טייצנשיווצ ןיא טָאה עקשימ

 ןייז ןלעװ רימ ןוא לַאפכרוד ַא ןופ לַאפ ןיא זַא ,טַאהעג ארומ טָאה ןוא ,ןטסָאּפ-סטעברַא

 ,רענעריולרַאפ ַא ןייז רע טעװ -- םייהַא ןרעקמוא ךיז ןעגנּוװצעג

 !טשינ טרָאפ רענייק זַא ,ןסָאלשַאב רימ ןבָאה רעױדַאב סיורג טימ

 עוװקסָאמ ןיא ךירי-לארשי
 דלודעגמוא ןוא רעגיינ סיורג טימ בָאה ךיא

 טָאה רע .גנולייצרעד סרעקארב ףיוא טרַאוװעג

 טליצרעד טעטיזעװרענ רעסיועג א טימ

 ןתעב ןטכענ טריסַאּפ םיא טימ טָאה'ס סָאװ

 -טפַאשטריװדנַאל עקידלארשי יד ףיוא ךוזַאב

 יה סלַא .עוקסָאמ ןיא גנולעטשסיוא עכעל

 -ערעטניא םיא טָאה טָאירטַאּפ-לארשי רעס

 ןרָאװעג טכיירגרעד זיא'ס סָאו ,צֹלַא טריס

 טזָאלרַאֿפ טָאה רע סָאװ טייצ רעד רַאפ

 -עגנָא םיא ןבָאה סרעדנוזַאב .לארשי-צרא

 יד ןופ ןעגנוכיירגרעד יד ךיירפ טימ טליפ

 .םיבשומ יד ןוא םיצוביק

 טײצ קיטש ַא טָאה רעכלעוו ,רעקַארב

 ַא טרָאד ןעוועג ,לארשי-ארא ןיא טבעלעג

 א ןוא ,רעטעברַא רעכעלטפַאשטריוודנאל

 ןבעג ןביוהעגנָא טָאה ,ץוביק א ןיא רבח

 .ןשטנעמ עּפורג ַא סעיצַאמרַאפניא ענעדישרַאפ

 -עג טָאה רעקַארב סָאװ טייצ רעד ןיא

 טשינ ךיז רע טָאה ,ןעגנורעלקרעד יד ןבעג

 יד ןשיווצ זַא ,ןובשחו-ךיד ןייק ןבעגעגּפָא

 ןופ רעטלעטשעגנָא ןַא ךיז טניפעג רעכוזַאב

 רעד טָאה קידנטרַאװדגנַאל טשינ .ב.ג.ק רעד

 רעכוזַאב עּפורג יד טנדרָארַאפ טנעגַא-.ב.ג.ק

 ןליפַאב ןורעקַארב ןוא ןייגרעדנַאנופ ךיז

 .םיא ךָאנ ןײגכָאנ

 ןרעקארב טָאה טנעגַא-ב.גגק רעד

 ,.ב.גג.ק רעד ןופ בַאטש ןיא טריפעגנײרַא

 עשיגרענע ןַא ןביוהעגנָא דלַאב טָאה סָאװ

 -ַאוו ןופ ןוא ,טא רע רעוו ,גנושרַאפסיױא

 י-ַאב עקידלארשי יד טוג ױזַא ןעק רע ןענ

 רע זַא ,טקידלושַאב םיא טָאה'מ .ןעגנוגניד

 עשיטעיװַָאסײטנַא טימ ןעמונרַאֿפ ךיז טָאה

 רעד ןופ רעכוזַאב יד ןשיווצ עיצַאטיגַא

 רע זַא -- רקיע רעד ןוא .גנולעטשסיוא

 -טרַא ןשיטסילַאטיּפַאק םעד טביולעג טָאה

 ' .לארשי ןיא ןבעל

 ןוא ןטנעמוקָאד ענייז ןרילָארטנַאק ןכָאנ

 טרעיודעג טָאה סָאװ ,גנושרָאפסיױא ןַא ךָאנ

 רע ,טנדרַָארַאֿפ םיא ןעמ טָאה ,העש ַא

 ןוא גנולעטשסיוא יד ןזָאלרַאפ לענש לָאז

 סָאד ןטערטַאב טשינ סופ ןייז לָאז רעמ זַא

 ןוא יורפ ןייז רע טָאה סײהַא קידנעמוק .טרָא

 טשינ יײז ידכ ,טלייצרעד טשינרָאג רעטכַָאט

 .שפנ:תמגע ןוא רעצ ןייק ןייז םרוג

 רימ טָאה רעקארב סָאװ טייצ רעד ןיא

 רעד ךרוד גנושרָאּפסיױא רעד ןגעוו טלייצרעד

 -יײלקעג-טנַאגעלע ייווצ ייברַאֿפ ןענעז .ב.ג.ק

 סָאד .גנודיילק רעליוויצ ןיא ןשטנעמ עטעד

 ןשטנעמ ייוצ עקיזַאדיד ןופ ךיז ןזײװַאב

 לקניוו ןטיײוו ַא ןיא ןהעש עטסירפ יד ןיא

 ןֿפורעגסױרַא זנוא ייב דלַאב טָאה קרַאּפ ןופ

 ןוא ,ךַָאנ זדנוא טגלָאפ ןעמ זַא ,טכַאדרַאֿפ ַא

 יד זַא ,טגייצרעביא ףיטס ןעוועג ןענעז רימ

 .טייל-.ב.ג.ק ןענייז ןעניושרַאּפ ייווצ

 טסערַא ןיימ
 -עג ךיז בָאה ךיא ןעוו ,טסערַא ןיימ ךָאנ

 טָאה ,הסיפת רעװַאטרַאּפַאל רעד ןיא ןענופ
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 רימ ווָאנרימס רעטכיר-סגנושרָאפסױא רעד

 ; עגַארפ ַאזַא טלעטשעג

 ןרעקַארב טימ טדערעג ריא טָאה סָאװ,,

 "?ןגרַאמירפ סענעי ןיא ןטרָאג ןשינַאטָאב ןיא

 -ומש רעזטנוא זַא ,טרעפטנעעג בָאה ךיא

 ןגעו ,רעכיב עטניײלעג ןגעוו ןעוועג זיא סע

 טציא סע ךיז ןעק רעו ללכב ןוא רעביירש

 ַא טימ טסעומש ןעמ סָאװ ןגעוו ןענָאמרעד

 'שטנעמ

 טָאה -- ןענַאמרעד ריד ךיא לעװ ןַאד
 טָאה רע; --- רעשרָאּפסױא רעד טרעפטנעעג

 -רַאפ םיא טָאה ןעמ ױזַא יוו ,טלייצרעד ךייא

 רעכעלטפַאשטריװדנַאל רעד ףיוא ןטלַאה

 ןופ טלַאהניא רעד .לארשי ןופ גנולעטשסיוא

 ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא ךערּפשעג רעייא

 ."טנוא ךרוד

 ןוא ,ןריולרַאֿפ ךעלריטַאנ ךיז בָאה ךיא

 רעדנַא ןיײק טשינ בָאה ךיא ?זַא קידנעעז

 ןענַאמרעד טימַאב ְךיִז ךיא בָאה ,הרירב

 ןוא ךערּפשעג רעזדנוא ןופ םיטרּפ עקינײא

 ךיא יוװ .רעשרָאפסיא סםעד ןבעגרעביא ייֵז

 ןיא זיא ,טגייצרעביא רעטעּפש ךיז בָאה

 טלעטשעגוצ גנושרָאפסיױוא ןיימ ןופ ףיולרַאֿפ

 -ַאב ןיימ ןגעוו ןזיײװַאב עכעלטנזעוו ןרָאװעג

 ןגעו ךיוא ןוא ןרעקארב טימ טפַאשטנַאק

 ןטנַָאמרעדרןביױא םעד ןופ טלַאהניא םעד

 ןענעז סָאד .קרַאֿפ ןשינַאטַאב ןיא ךערּפשעג

 -רָאפסיוא סרעקארב ןופ ןגוצסיוא ןעוװועג

 .טיבעג םעד ףיוא גנוש

 -עגעגַאב ןיימ ןופ ןינע רעד טָאה שיטקַאפ

 טַאהעג טשינ קרַאּפ ןיא ןרעקארב טימ שינ

 -סיוא רעד רַאֿפ סערעטניא ןלעיצעּפס ןייק

 -עגעגַאב רעד ןופ ךמס ןפיוא ןוא גנושרַאֿפ

 רימ טשינ ןוא םיא טשינ ןעמ טָאה שינ

 -טשינ שיטילָאּפ סלַא ןקידלושַאב טנָאקעג

 -נטעיווַאס ןופ רענגעק ןוא רעגריב עלַאיָאל

 -עקרוי רעשרָאֿפסױא רעד רעבָא .דנַאברַאֿפ

 -ַאב זולב טלָאװעג םעד טימ טָאה שטיוו

 ךיז ןבָאה ןרעקארב טיק ךיא זַא ,ןזײװו

 טכיטפפיוא רעקידנעטש ַַא רעטנוא ןענופעג

 .ןטנעגַא-.ב.ג.ק יד ןופ

 טסעומשעג ןרעקארב טימ ןַאד בָאה ךיא

 ךיז טָאה טיײצ יד ןעוו ןוא גנַאל קרַאּפ ןיא

 -עגנָא ךיז טָאה קרַאּפ רעד ןוא ןגיוצרַאֿפ

 ךיז רימ ןבָאה ןשטנעמ טימ ןליפרַאפ ןביוה

 -יב סנייא ןעוועג זיא רעגייז רעד .טדיישעצ

 סיײהַא ךיז וצ ןרָאּפעגקעװַא ןיב ךיא .גָאטימ

 ןימ טימ ךיז ןעמענרַאֿפ ןביוהעגנָא ןוא

 .עירָאטַארָאבַאל רעשימעכ ןיימ ןיא טעברַא

 ןבָאה ,ןטונימ ןעצ ןייק ךרודַא טשינ ןענעשס

 -יצ ןיא ןשטנעמ ייווצ ןזיווַאב רימ ייב ךיז

 סלַא ךיז קידנלעטשרָאֿפ ןוא גנודיילק רעליוו

 ןַא ןסוװַאב רימ יז ןבָאה ןטנעגַא-.ב.ג.ק

 ןימ ןיא עיזיווער א ןריפכרוד ףיוא רעדרָא

 - .גנוניווו

 13.30 ןביױהעגנָא ְךיִז טָאה עיזיווער יד

 -יב 11 טקידנערַאֿפ ךיז טָאה ןוא גָאטימ

 :סערַא ךיא ןיב עיזיוער רעד ךָאנ .טכַאנ

 ןט-26 סעד ןעוועג זיא סָאד .ןרָאװעג טריט
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 יקסראבארג השמ
 רעד ןופ לייט ַא טָאה ,גירק ןשישטייד-שילוּפ ןופ ךורבסיוא םייב ,1929 רעבמעטּפעס
 רעשיסור רעד ןופ גנוטכיר רעד ןיא ,חרזמ ןייק ןפיול ןביוהעגנָא לטעטש ןופ טנגוי
 ןביילברַאפ טַאהעג ארומ ןבָאה ייז לייוו ,רעפרעד יד ןיא ןפָאלטנַא זיא לייט ַא .ץענערג
 בָאה ךיא .ןענַאלּפָארע עשיטסירעלטיה ךרוד ןרָאװעג טרידרַאבמָאב זיא סָאװ ,טָאטש ןיא
 ךיא בָאה ןַאמ-עילימַאפ ַא סלַא לייוו ,ףרָאד ַא ןיא קעװַא ןענעז סָאװ ,יד וצ טרעהעג
 ,טָארַאב סטָאג ףיוא עילימַאפ ןיימ ןזָאלרעביא טלָאװעג טשינ

 טלפייווצראפ ןענעז רימ
 ןעמוקעג תיבהי-לעב רעזדנוא זיא עילימַאפ עשירעיופ ַא ייב קידנעניווו געט עקינייא ךָאנ

 ,ןשטייד יד ךיז ןלעוװ ביוא לייוו ,ןטלַאה טשינ רעמ זדנוא ןעק רע זַא ןדלָאמעג ןוא רימ וצ

 ןשטנעמיזיוה ענייז ןוא םיא טָארד ,ןסיוורעד ןופרעד ,ןעמוקנָא טנעמָאמ ןדעי ןפרַאד סָאװ

 | ,טיױט רערעכיז ַא

 ןבָאה רימ ןעוו .ןדנעוו ךיז ןיהּוװ טסּוװעג טשינ ןוא טלפייווצרַאפ ןעוועג ןענעז רימ

 גנילצולּפ רימ ןבָאה ,ןזייוו ןגיוא יד ּווװ ןייג ןוא ףרָאד סָאד ןזָאלרַאפ ןבילקעג ןיוש ךיז

 רעבירַא ײמרַא ןייז ןלױפַאב טָאה ָאקנעשָאמיט לַאשרַאמ זַא ,הרושב עקידיירפ יד טרעהרעד

 ןעװעג ןענייז רימ .זדנוא וצ ךיז ןרעטנענרעד ייז זַא ןוא ץענערג עשיליוּפ-שיסור יד

 ,שטשישזָאר ןייק קירוצ טזָאלעג ךיז ןבָאה רימ ןוא דיירפ ןופ ךיז רעסיוא

 -לעס ַא ןפַאשעג ךיילג ךיז טָאה'ס .החמש עסיורג ַא טשרעהעג טָאה לטעטש ןיא
 ,טסינומָאק רעשילױּפ ַא ןענַאטשעג זיא טַאר םענופ שארב .טַאר ןימ ַאזַא -- טעװָאס

 יד .קישטימ ןוא ַאשירג ,ַאברעװ לטָאמ ןיײרַא ךיוא זיא טַאר ןיא .עשרַאוװ ןופ ,במָאד
 טשינ ןבָאה סָאװ ,ןקַאילָאּפ יד .גנונדרָאמוא ןַא טָאטש ןיא טשרעהעג טָאה געט עטשרע

 ןבָאה ,טשינ ןיוש טריטסיזקע הכולמ עשיליוּפ יד זַא ,קנַאדעג ןטימ ןכַאמ םולש טלָאװעג

 | ,טעװַאס-לעס םעד ןענעקרענָא טלַאװעג טשינ

 -יטעווָאס רעיינ רעד ןשיווצ יירעסיש ַא ןכָארבעגסױא זיא ,טכַאניײב רוּפיכ-םוי ברע

 ןקיזָאד םעד ןיא .ײמרַא רעשילוּפ רעד ןופ ךעלטשער ,רענלעז עשיליוּפ ןוא טכַאמ רעש

 ךָאנ שרדמ-תיב ןופ סױרַא זיא יז תעב ,יורפ סטחוש לאיחי ןרָאװעג טעגרהרעד זיא ףמַאק

 יד ןופ ףמַאק ןקידתונשקע ןבילוצ .ןפָארטעג ריא טָאה ליוק עקילעפוצ ַא ןוא ,"ירדנ-לכ,

 עשילוּפ יד ןלעטשוצּפָא ידכ ,ןקנַאט עשיסור טָאטש ןיא ןיײרַא ןענייז רענלעז עשילױּפ

 ,רענלעז עשיליוּפ יד טנּפָאװטנַא ןוא עיצַאטסיןַאב רעד וצ וצ ןענייז ןקנַאט יד .יירעסיש
 .טריּפורג טרָאד ךיז ןבָאה סָאװ

 ,ןקַאילָאּפ יד .לסעק דוד ןענופעג ךיוא ךיז טָאה ןסור עקידנרישרַאמנײרַא יד ןשיווצ

 ןוא ןגָאלשעצ קרַאטש םיא ,ןָאגַאװ ַא ןיא טרַאנרַאפ םיא ןבָאה ,טנעקרעד םיא ןבָאה סָאװ
 ,טנעה עדייב ןכָארבעצ

 ןײרַא זיא סָאװ סור רעטשרע רעד ןוא ,טכַאמ עליוויצ יד ןעמוקעגנָא זיא רעטעּפש

 עשיסור עקינייא ךָאנ ןעמוקעגנָא ןענייז םיא ךָאנ .וָאצעינזוק ןעוועג זיא לטעטש ןיא

 טָאה טכַאמ יד ןוא טנעה ערעייז ןיא םיניינע יד ןעמונעג ןבָאה סָאװ ,ןרָאטַארטסינימדַא
 ,טריזיליבַאטס ךיז

 ןבָאה ןדיי יד :ןדיי טפדורעג לעיצעּפס ןבָאה ןסור יד זַא ,ןגָאז טשינ ןעק ךיא
 יד ןופ רעבָא .ןפדור וצ ייז טנורג ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס ןוא טכַאמ עיינ יד טציטשעג

 רעטעּפש טָאה'מ ןעמעוו ,ןײטשדנַאמַאיד רָאנ טריטסערַא ןעמ טָאה ןטסינויצ ענעזעוועג

 ,לעװָאק ןייק רעבירַא זיא רע .שטשישזָאר ןזָאלרַאפ ןטַארעג םיא טָאה ןעמ .טײרפַאב

 | ו סיוא טכערב גיוק רעד

 ענעפורעג-ױזַא יד ןיא טנגוי רעד ןופ לייט ַא טריזיליבָאמ ןעמ טָאה 1941 יאמ שדוח ןיא
 ייבָאמ ןעמ טָאה עקיניײא ךָאנ ןוא ךימ ,(ָאד טציז סָאװ) ןרוא יבצ .ןענָאילַאטַאב-סטעברַא
 טָאה'מ :ערעװש ַא ןעוועג זיא ןענָאילַאטַאב יד ןיא טעברַא יד .געט 90 ףיוא טריזיל
 ןטס22 םעד ,טעברַא ןכָאװ ןביז ךָאנ .שטשישזָאר ןופ טייוו טשינ ןעמָארדָארע טיובעג



 רימ .ןַאלּפָארע ןקידנלַאפּפָארַא ןַא ,זדנוא ןופ טייוו טשינ ,ןעזרעד םיצולּפ רימ ןבָאה ,ינוי

 יַארַאּפ עשישטייד ןעזעג רימ ןבָאה דלַאב .רָאפ ָאד טמיק'ס סָאװ ןענַאטשרַאפ טשינ ןבָאה

 ןעמ .ןסָאשעגּפָארַא ןבָאה ןסור יד סָאװ ןַאלּפָארע םענופ סױרַא ןעגנירּפש סָאװ ,ןטסיטוש

 ןטנעָאנ ןיא ןרעױּפ יד ןופ רעבָא ,ייז וצ ןרעטנענרעד ךיז טביולרעד טשינ זדנוא טָאה

 .ןַאלּפָארע ןשטייד ַא ןסָאשעגּפָארַא ןבָאה ןסור יד זַא ,טסּוװרעד ךיז רימ ןבָאה ףרָאד

 ןוא עינעמור ,דנַאלשטייד זַא ,ןדלָאמעג ןעמ טָאה ,קיטשירפ םייב ,ירפרעדניא 9

 .גנוריגער רעשיטעיווָאס רעד גירק טרעלקרעד ןבָאה עילַאטיא

 שאלפ בקעי

 17 ןזיב ,1929 רעבמעטּפעס 1 ,גירק ןשישטיידישיליוּפ ןופ ךורבסיוא ןשיווצ הפוקת יד

 טייצ ערעוװש רעייז ַא ןעוועג זיא ,לטעטש ןיא ןײרַא ןענייז ןסור יד ןעוו ,רעבמעטּפעס

 סָאװ םיטילּפ רעטנזיוט ןעעזעג ןבָאה רימ .שטשישזָאר ןופ רעניווװנייא עשידיי יד רַאפ

 סָאד .חרזמ םוצ טעדנעװעג ןענייז ןגיוא סנעמעלַא ןוא ןלױּפ-ברעמ ןופ ןפָאלטנַא ןענייז

 יד ןשיװצ ןקַאילָאּפ ןייק טלעפעג טשינ ךיוא ןבָאהס רעבָא ,ןדיי רקיעב ןעוועג ןענייז

 טנערב דרע יד זַא טליפעג ןבָאה עלַא ,לטעטש סָאד ייברַאפ ןענייז סָאװ ,םיטילּפ תונחמ

 .סיפ יד רעטנוא

 חרזמ ןייק ןֿפיול רימ

 ץענערג םייב ןסעזעג זיא ןעמ .חרזמ ןייק ןפיול ןבױהעגנָא ןשטנעמ ןבָאה זדנוא ןיפ ךיוא

 עסיורג ַא .טייז רעשיטעיווָאס רעד ףיוא ןייגוצרעבירַא טייהנגעלעג ַא ףיוא טרַאװעג ןוא

 ,ןטסינומָאק ןעוועג ןענייז ץענערג רעד וצ טזָאלעג ךיז טָאה סָאװ טנגוי רעד ןופ לייט

 .ייז ןופ רענייא ןעוועג ןיב ךיא ןוא ,רענגעק עשיטסינומָאק ןעוועג ךיוא ןענייז'ס רעבָא

 ,ָאידַאר ןיא ןדלָאמעג טָאה'מ זַא ,ןבעגעגרעביא רענייא טָאה רעבמעטּפעס ןט16 םעד

 ,טקיטעטשַאב העידי יד ךיז טָאה טכַאנײב .ץענערג עשילױוּפ יד רעבירַא ןעייג ןסור יד זַא

 ךיז ןבָאה רימ ןוא שטשישזָאר ןיא ןעװעג יײמרַא עשיסור יד ןיוש זיא סנגרָאמוצ

 .םייהַא קירוצ טרעקעגמוא

 ןדיי יד ךיז ןבָאה לָאמַא טימ .עסיורג ַא רעייז ןעועג זיא לטעטש  ןיא החמש יד

 .גירק ןוֿפ ךורבסיוא םעד טניז טבעלעג ןבָאה ייז ןכלעוו ןיא ,דחּפ ןסיורג ןופ טיײרפַאב

 טעטרַאװרעד סָאװ ,לרוג ןרעטיב םעד ןגעוו ,סעיזוליא םוש ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה ייז

 עשיאיײטרַאּפ ןופ םַאנסױא ןָא ןדיי עלַא .עיצַאּפוקָא רעשישטייד ַא ןופ לַאפ ןיא יז

 .ב.ג.ק יד טָאה טנװָא ןבלעז ןיא .1966 יאמ

 -ער ןוא ןטסערַא עקילָאצליֿפ טריֿפעגכרוד

 -מַאס,/ ןופ רעטעברַאטימ יד ייב סעיזיוו

 זיא עיסיוער עכעלטנירג רעייֵז ַא ."טַאדז

 ןרָאװעג טריפעגכרוד טכַאנ רעד ןיא ךיוא

 .רעקארב רזעילא ייב

 יײנ א ןביוהעגנַא ןַאד ךיז טָאה רימ ייב

 .ןבעל ןיימ ןיא לטעלב

 ןומולוס קינלוד

 ןוא השמ דובכל טעקנַאב ַא ףיוא ןרוא יבצ

 .קינרוקש עינַאמ
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 רעקידנעמוקניירַא רעד וצ טפַאשדניירפ סיורג טימ ןגיוצַאב ךיז ןבָאה טייקירעהעגוצ

 ,יימֹרַא רעשיסור

 גנורעקלעפאב רעד ןופ םזיטימעסיטנא רעד
 ןשיווצ טײרּפשרַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,םזיטימעסיטנַא םעד טליפעג רימ ןבָאה געוו ןפיוא
 ןשיווצ רענעמ יד וצ טעדנעוועג ןעוועג ןענעז ןקילב-האנש .גנורעקלעפַאב רעקיטרָא רעד

 רימ .טנָארפ ןפיוא ןפמעק ןסור יד סָאװ טייצ רעד ןיא ,יירפ םורַא ןעייג סָאװ ,זדנוא

 יבָאמ טלָאװעג טשינ רענעמ ערעזדנוא טָאה ןעמ זַא ,ןלייצרעד טנעקעג טשינ ןבָאה

 ןעמונעג ןענעז ייז :יורטוצמוא טימ ןגױצַאב ייז וצ ךיז טָאה טכַאמ יד לייוו ,ןריזיל

 ןוא רעדלעו יד ןיא :טנָארפ ןופ טייוו -- ךיוא סָאד ןוא ,טעברַא ףיוא זיולב ןרָאװעג

 ,ןקירבַאפ עסיורג

 גנושיוטנא יד

 סָאד טלעטשעגּפָא ןבָאה ייז .גנושיוטנַא יד ןעמוקעג זיא טייצ רעצרוק ַא ךָאנ רעבָא

 -רַאפ ןביוהעגנָא טָאה ןעמ .לטעטש ןיא ןבעל עכעלטפַאשלעזעג ןוא עלערוטלוק עצנַאג
 זיא הסנרּפ ןופ רוקמ רעקיצנייא רעד .רעלדנעהניילק ןוא םירחוס ענעזעויעג יד ןגלָאפ

 .ץַאלּפ-סטעברַא ןַא ןפַאש טימַאב ךיז טָאה רעדעי ןוא ,טעברַא ןעוועג

 ,ךיז טײטשרַאפ ,ץוח ַא ,ןברָאטשעגּפָא יו ןבעל עשיאייטרַאּפ סָאד זיא טגָאזעג יו

 ,למיה ןטעביז ןיא ןעוועג זיא טנגוי עטמיטשעג-שיטסינומָאק יד .ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד

 ןוא טכַאמ רעשילױּפ רעד ךרוד טגלָאפרַאפ ןרָאװעג ןענייז סָאװ ,ןטסינומָאק לייט ַא
 ןבָאה ייז .םײהַא טרעקעגמוא ךיז ןבָאה -- לטעטש ןיפ ןפיולטנַא ןעגניווצעג ןעוועג ןענייז

 ןוא וערָאג ,ארדיוו ןעוועג זיא ייז ןשיװצ .סנטסָאּפ עקידנריפנָא ןעמענרַאפ ןבוהעגנָא

 קנאב יד יו ,סעיצוטיטסניא עקיטכיוו ןופ רעריפנָא ןרָאװעג ןענייז ייז .לעסעק םהרבַא

 | ,לימ יד ןוא
 ןבױהעגנָא ךיז טָאה רָאי בלַאה ַא ךָאנ .לעסעק םהרבַא טימ ןסעומש טפָא געלפ ךיא

 ןרַאנָאיצקנופ ןעמוקעגנָא ןענייז'ס .לטעטש ןיא ןדיי יד ייב סעצָארּפ-סגנורעטכינסיױא רעד
 עיירטעג ,םירוחב עשידיי יד ןוא סעלעטש עטנָאמרעדנבױא יד טצעזַאב ןוא דנַאלסור ןופ

 סָאװ ,ןשטנעמ ןעמונרַאפ ןבָאה רעצעלּפ ערעייז .טרעטייוורעד ןרָאװעג ןענייז ,ןטסינומָאק
 ידכ ,םירקש טימ ךיז ןצונַאב ןוא עיצקעטָארּפ וצ ,רַאבַאכ ןעמענ וצ טניווװעג ןעוועג ןענייז

 ןעוועג ןענייז ןטסינומָאק עכעלרע ערעזדנוא .טכַאמ רעייז ןופ ןצונ ןכעלנעזרעּפ ןעיצ וצ
 : ןגָאז טפָא ץנַאג רימ טגעלפ לעסעק .ןופרעד טשיוטנַא רעייז

 -סיוא ךיז טָאהס -- קעװַא זיא רע רעבָא ,םולח םענייש ַא טַאהעג בָאה ךיא ,ָאי;
 | "..םעדיוב ַא טזָאלעג

 -עגּפָא ךעלצנעג זיא לטעטש ןופ טייקיטעט עלערוטלוק ןוא עכעלטפַאשלעזעג יד
 ןטערטרַאפ טנעקעג טשינ טָאה טייקיטעט עטקרַאטשרַאפ עשיטסינומָאק יד .ןברַאטש

 ,המחלמ רעד רַאפ לטעטש ןיא ןבעל עשידיי עטפַאהבעל עקילָאמַא סָאד

 עשידיי יד ףיוא קורדנייא ןרעוװש ַא רעייז טכַאמעג טָאה גנוניישרעד עטייווצ ַא

 םיטילּפ עשידיי יד ןופ םעלבָארּפ רעד ןעוועג זיא סָאד :שטשישזָאר ןיא ןטסינומָאק
 יז לייוו ,טפַאשרעגריב עשיטעיווָאס יד ןעמעננָא טלָאװעג טשינ ןבָאה סָאװ ,ןליוּפ ןופ

 .תוחּפשמ ערעייז וצ ךיז ןרעקקירוצ ןוא ןעמייה ערעייז ןיא ןרָאפקירוצ טלָאװעג ןבָאה
 טריטסערַא ןבָאה ייז :ןפוא ןשירַאברַאב ַא ףיוא ףיורעד טריגַאער ןבָאה ןטעיוװָאס יד

 ךרוד ןענייז טָאטש רעזדנוא ךרוד .ריביס ןייק טקישעגקעװַא ייז ןוא םיטילּפ רעטנזיוט

 יד ןופ טכַאנייב ןרָאװעג טּפעלשעגסױרַא ןענייז סָאװ ,םיטילּפ רעטנזיוט ןופ ןענָאלַאשע

 טייל" ד.וו.ק.נ .ריביס ןייק געוו רעייז ףיוא ,רעצעלּפ-סגנוטלַאהַאב ערעייז ןופ רעדָא ןטעב

 טשינ לָאז עטקישרַאפ יד ןופ רענייק זַא .ןענָאגַאװ עטכַאמרַאפ יד ןטיהעג ןבָאה טניה טימ

 .ןפױלטנַא ןענעק

 יד ףױא סרעדנוזַאב ןוא ,קורדנייא ןכעלקערש ַא טכַאמעג עלַא ףיוא טָאה סָאד
 ןופ ףוצרּפ ןתמא םעד קידנעעז ,טשױטנַא רעייז ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןטסינומָאק עשידיי
 | .םזינומָאק

 ס אאואאא סזטרואזואגווששא .טסוווא
 לי

 א
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 ןיטיוועל הנח
 עסיוועג ַא ךרודַא זיא ,1939 רעבמעטּפעס ןיא לטעטש ןיא טירטניײרַא ןשיטעיװָאס ןכָאנ

 .סעיצוטיטסניא-הכולמ ןוא עשיטָאטש עלַא ןרינָאיצקנופ ןביוהעגנָא ןבָאה'ס זיב הפוקת

 ןענעז עלושסקלָאפ רעשידי רעד ןיא .ןלוש יד ןרָאװעג טנפעעג יינספיוא ןענעז'ס

 ןסַאלק ערעכעה יד ןופ םידימלת יד ןוא ,ןסַאלק עקירעדינ יד ןרָאװעג טנפעעג טשרעוצ

 וצ ךעלדיימ ןוא ךעלגניי טימ ןסובָאטָא סױרַא ןענעז גָאט ןדעי .קצול ןיא טנרעלעג ןבָאה

 ןרָאװעג טנפעעג שטשישזָאר ןיא ןענעז טייצ רעסיוועג ַא ךָאנ .עיזַאנמיג רעקצול רעד

 .עלוש רעשיניַארקוא רעד ןיא ןסָאלק ערעכעה

 ןופ זייווליט ןוא עלוש-"תוברת, רעד ןופ ןעמוקעג זייוולייט ןענעז רערעל יד

 ןעמיקעגוצ ןענעז טייצ רעד ןופ ךשמב .ןליוּפ ןופ ןפָאלטנַא ןענעז סָאװ ,םיטילּפ יד ןשיווצ

 סנעמעוו ,ןיבר םענייא רָאנ ךיא קנעדעג סרערעל יד ןופ .דנַאברַאּפנטַאר ןופ רערעל

 ןעוועג זיא עלוש רעשידיי רעד ןופ רָאטקעריד רעטשרע רעד .לארשי ןיא טבעל רעדורב

 .ןלױּפ ןופ טילּפ ַא ,טסינומָאק ַא

 -סקלָאפ יד טריפעגפיוא טָאה סָאװ ,זיירק רעשיטַאמַארד ַא ןעוועג זיא עלוש רעד ןיא

 ,ךעלקילג ןעוועג זיא רעטלע ןיימ ןיא טנגוי יד ."עילָאּפָארטסָא ןופ עלעשרעה, עסעיּפ

 ערעייז ןצעזרָאפ טנעקעג טשינ טנגוי עשידיי יד טָאה ןטייצ עשיליוּפ יד ןיא לייוו

 טנעקעג ךיז ןבָאה ,ןרעטלע עכייר ןופ ןיז ,הלוגס-ידיחי רָאנ ןוא ,לטעטש ןיא םידומיל

 טנפעעג גנילצולּפ ךיז ןבָאה טצעי .טָאטש-זיירק רעד ןיא עיסַאנמיג ןיא ןענרעל ןביולרעד

 .עלַא רַאפ ןלוש יד

 רוטלוק עשידיי ראפ טגראז סאוו טסינומאק

 .דיי רערעייט ַא ,רָאטקעריד רעיינ ַא דנַאלסור ןופ ןעמוקעגנָא זיא טייצ רעצרוק ַא ךָאנ

 טלדנַאװרַאפ טשינ לָאז עלושסקלָאפ עשידיי יד זַא ,ךַאװ רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא רע

 ןבעג טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,ןרעטלע יד טימ טפמעקעג טָאה רע .עלוש עשיסור ַא ןיא ןרעוו

 ןיא םידומיל ערעייז ןצעזרָאפ ןענעק ןלָאז ייז ידכ ,גנואיצרעד עשיסור ַא רעדניק ערעייז

 רעשידיי רעד ףיוא ןייז וצ רתוומ טשינ ןטעבעג ייז ייב ךיז טָאה רע .ןלושכיוה עשיסור

 .ןבעל שידיי ןייק ךעלגעמ טשינ זיא שידיי ןָא לייוו ,ךַארּפש
 ןופ גיילסייא רעד ,עיפַארגָאטרָא עשידיי עיינ ַא ןרָאװעג טריפעגנייא ךיוא זיא'ס

 ןעגנּוװצעג ןעוועג ןענעז רימ ןוא רעכיבנרעל עשידיי ןייק ןעוועג טשינ ןענעז'ס ."סעמע,

 .סעיּפָאק יד ןופ ןענרעל ןוא הּפילעב ןבעגעג ןבָאה רערעל יד סָאװ ,סעיצקעל יד ןריּפָאק

 םוצ .1941 ןיא גירק ןשיסור-שטייד ןופ ךורבסיוא ןזיב טרעױדעג טָאה בצמ רעד

 ןופ ךורבסיוא םייב לטעטש סָאד טזָאלרַאפ טנגוי עשידיי קינייו רעייז ןבָאה ,ןרעױדַאב

 טוג רעייז זיא לרוג רערעטיב רעייז ןוא טרָא ןפיוא ןבילבעג זיא בור רעד ; גירק

 .טנַאקַאב

 עלַא יװ רעמ ןשטייד יד רַאפ טַאהעג ארומ ןבָאה ,לָאמָאסמָאק ןופ םירבח ,רימ

 ןופ ןענַאטשַאב זיא עפורג רעזדניא .ןפױלטנַא ןסָאלשַאב רימ ןבָאה רעבירעד .ערעדנַא

 ךָאנ ןענַאטשעגוצ זדנוא וצ ןענעז געוו ןפיוא .ךיא ןוא רעטכיד עקיש ,רעביוט היסאיראמ

 עשיטעיווַאס יד טָאה גירק ןופ ךורבסייא ןופ גָאט ןיא זַא ,ןענָאמרעד וצ יאדכ זיא'ס .טנגוי

 הביבס עצנַאג יד רעבָא ,דנַאלסור ןייק ןייגוצרעבירַא טנגוי רעד ןופ טגנַאלרַאפ טכַאמ

 ןבָאה עטמַאַאב יד .קינַאּפ עסיורג ַא טשרעהעג טָאה'ס ןוא ןטינשעגּפָא ןעוועג ןיוש זיא

 -רעביא ץלַא ןבָאה ייז :ןטנעמוקָאד-הכולמ עקיטכיוו יד ןטכינרַאפ ןזיוװַאב טשינ וליפַא

 .ןפָאלטנַא ןוא טזָאלעג

 .גנורעקלעפַאב יד ןריאיקַאװע וצ ידכ גוצ ַא טגנערבעג טכַאמ יד טָאה סנגרָאמוצ

 .ןדיי יד .גוצ ןיא ןעמונעגנײרַא ןעמ טָאה עטמַאַאב יד ןופ רעדניק ןוא ןעיורפ יד רָאנ

 טרעטייורעד חוכ טימ ןענעז ,סענַאגַאװ יד ןיא ןעגנירדוצניירַא ןעגנולעג זיא סָאװ

 ,.דליב ןכעליורג םוצ טקוקעגוצ ךיז ןיא טייז רעד ןיא ןענַאטשעג ןיב ךיא .ןרָאװעג

 עטמאאב יד ןשיווצ םזויטימעסיטנא

 געוו ןפיוא .רעטלע ןיימ ןיא טנגוי ןופ עּפורג עניילק ַא ןפָאלטנַא רימ ןענעז טגָאזעג יו
 רעייז רעטנוא ןעמונעג זדנוא ןבָאה סָאװ ,עטמַאַאב -הכולמ עּפורג ַא טנגעגַאב רימ ןבָאה

 רעטיור רעד ןיא רענלעז סלַא לעסעק רואינש

 המהלמ רעד ויא ןלַאֿפעג זיא רע .יײמרַא

 עלַא ,רעדיוב ייווצ ענייז טימ ןעמַאזוצ

 .ןטסינומַאק ענעבעגעגרעביא
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 ,סקניל עטשרע יד קידנציז ,ןיטיוועל הנח

 ערעדנַא ןוא סעמַאש לדנעמ ןוא לרימ טימ
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 .שטשישזָאו:תיב ןיא םירבח

 רימ ןבָאה םעד ץָארט .סקיב ַא טימ רמוש ַא -- ךַאװ ַא ןבעגעג וליּפַא זדנוא ןוא ,ץוש

 ,זדנוא ֹוצ האנש עסיורג רעייז טליפעג געוו ןפיוא
 טַאהעג ןבָאה רימ .ןדיי עלַא ,ןַאמ 15 זיב ןסקַאװעג עּפורג רעזדנוא זיא זייווכעלסיב

 ןעגנַאגעגכרוד ןענעז רימ .סופוצ בורל ןעגנַאגעג ןענעז רימ רעבָא ,ןגָאװ-ןוא-דרעפ

 עשיניַארקוא יד רַאפ טַאהעג ארומ רעייז ןבָאה ןוא רעפרעד ןוא ךעלטעטש עשיניַארקוא
 ןענעז סָאװ ,ןדיי יד וצ תוירזכַא רעייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטסילַאנָאיצַאנ

 ןפָארטעגנָא טשינ ךיז רימ ןבָאה קילג רעזדנוא וצ .טנעה ערעייז ןיא ןלַאפעגנײרַא

 ,ייז ףיוא

 וצ ןרעטנענרעד ךיז טַאהעג ארומ ןבָאה ,זדנוא טימ ןעוועג ןענעז סָאװ עטמַאַאב יד

 יז טעוװ ןעמ זַא ,טַאהעג ארומ ןבָאה יז :ץענערג רעשיסור-שילױּפ רעטלַא רעד

 עקיטכיוו ןזָאלרעביא ןיא ןפױלטנַא ןקידהלהב רעייז בילוצ ,טַארַאפ ןיא ןקידלושַאב

 רעד טימ עפורג רעייז ןיא ןסָאלשעגנָא זדנוא ייז ןבָאה שיטקַאפ .ןטנעמוקָאד-הכולמ

 יז תעב גנואיצַאב ערעסעב ַא וצ ןייז הכוז ייז ןלעוו תוכז רעזדנוא ןיא זַא ,גנונפָאה
 ,ץענערג םוצ ןייגרעד ןלעוו

 ןיא ןייגניירַא טביולרעד טשינ רָאנ ,ץענערג יד טזָאלעגכרוד זדנוא טָאה ןעמ

 יָאװָאנ זיב געוו רעזדנוא טצעזעגרָאפ ןבָאה רימ .לטעטש-ץענערג ַא -- עשטשידָארָאה

 ןופ .ןגָאװ-ןוא-דרעפ רעזדנוא ךָאנ סופיוצ געוו ןצנַאג םעד קידנענַאּפש ,קסנילָאװידַארג

 ןגנַאל ןופ ןעורּפָא ךיז טלָאװעג ןבָאה רימ .רימָאטישז ןייק ןעגנַאגעג רימ ןענעז טרָאד

 טכַאמעג ןבָאה ןעגנורידרַאבמָאב יד סָאװ ןברוח םעד קידנעעז רָאנ ,געוו ןרעווש ןוא

 ,ןגָארטרעד זדנוא ןלעװ ןגיוא יד ּוװ ,רעטייוו ןייג ןסָאלשַאב רימ ןבָאה -- טָאטש ןיא
 ,טנגעג רעדַארגנילַאטס ןיא ןעמוקעגנָא ןוא גוצ ַא ןיא ןיירַא ןענעז רימ

 טימ טיירפרעד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןזָאכלָאק יד ןשיוװצ טלייטרַאפ זדנוא ןעמ טָאה ָאד

 סָאװ ,רענעמ יד ןופ ץַאלּפ-סטעברַא םעד ןעמונרַאפ ןבָאה רימ .ןטפערקיסטעברַא עיינ יד
 טרעהעג רימ ןבָאה טעברַא רעד ייב קידנעייז ,ײמרַא רעד ןיא ןרָאװעג טריזיליבָאמ ןענעז

 ,יײמרַא רעשיסור רעד ןופ תולפמ יד ןגעוו תועידי-בויא יד

 -עסיטנַא ןופ יירפ ןעוװעג ןענעז סָאװ ,ןקַאזָאק ןופ ןענַאטשַאב זיא זָאכלָאק רעד

 רעייז .ןדיי-טשינ ןוא ןדיי ןשיוצ טדיישעגרעטנוא טשינ ןבָאה ייז { ןליפעג עשיטימ

 רעשיטעיווָאס רעד וצ ןגױצַאב ךיז ןבָאה ייז .עטקערָאק ַא ןעוועג זיא זדנוא וצ גנואיצַאב
 רעד רעטנוא טבעלעג ןבָאה רימ ױזַאיװ ,טגערפעג זדנוא ןבָאה ייז .יורטוצמוא טימ טכַאמ

 -לישעג ייז ןבָאה ןוא ,תמא םעד ןגָאז טלָאװעג טשינ ןבָאה רימ .טפַאשרעה רעשילױּפ

 ןעיירפ ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ טיײקיזָאלסטעברַא עסיורג יד .ןבעל ?ערעווש, סָאד טרעד



 יז זַא טליפעג ןבָאה רימ .רעטעברַא ןשילױּפ ןופ טלַאהעג רעניילק רעד ןוא ,ןליופ
 .טשינ זדנוא ןביולג

 -טשינ רעבָא .טרָאד ןופ ןיײגוצקעװַא ןסָאלשַאב רימ ןבָאה טייצ רעצרוק ַא ךָאנ

 ןגָארטוצּפָא ךיז ןסָאלשַאב רימ ןבָאה ,ןרָאפוצסױרַא שינעביולרעד ןייק קידנעמוקַאב

 ןיא .סערַאכוס ףיוא טיורב טנקורטעג ןוא טנַאיװָארּפ טלמַאזעג ןבָאה רימ .טייהרעליטש

 ןעגנַאגרעד ןענעז רימ .טרָא סָאד טזָאלרַאפ רימ ןבָאה טכַאנ רעד ןופ שינרעטסניפ רעד

 -ןטַאר ןופ ןצענערג יד וצ טרעטנענרעד ךיז ןוא .,ןַאטסיקעבזוא ןיא דנַאקרַאמַאס זיב

 ,טלעוו רעסיורג רעד טימ דנַאברַאפ

 ןארעהעט ןיא

 ןעועג זיא סָאװ ,ערדיוו דוד קנַאדַא .ןַארעהעט ןייק ןעמוקוצנָא ןעגנולעג רימ זיא'ס

 רימ טימ .עילימַאפ ןייז וצ וויטקיפ ןבירשעגוצ ךימ טָאה רע .ײמרַא סרעדנַא זיא רענלעז ַא
 .רעביוט עיסַאירַאמ ןוא ערדיוו הפי ןעוועג ךיוא ןענעז

 עשיסור ןוא עשילױּפ ןופ םימותי:תיב ַא טריזינַאגרָא ךיז טָאה ןַארעהעט ןיא

 רָאנ ,לארשייץרא ןייק ןרָאפ טכַארטעג טשינ רימ ןבָאה ןַארעהעט ןייק קידנעמוק ,םיטילּפ

 -ץרא ןייק ןרָאפ וצ טייקכעלגעמ ַא ָאד זיא'ס זַא ,קידנרעה רעבָא :עקירפַא-םורד ןייק

 .עקירפַא-םורד ףיוא ןעוועג רתוומ רימ ןבָאה -- לארשי

 ןופ עכעלטנגוי ןוא רעדניק רעטרעדנוה ןעוועג ןַארעהעט ןיא ןענעז טייצ רענעי ןיא

 תונכוס רעד ןופ םיחילש יד זיב ,רָאי-בלַאה ַא טרַאװעג ןבָאה רימ .דנַאלסור ןוא ןליוּפ

 עטנַאקַאב יד ןעוועג זיא סָאד .לארשיץרא ןייק הילע רעזדנוא טריזינַאגרָא ןבָאה

 .""רעונה תילע , ןופ הילע

 רעלעג השמ

 עשילױּפ יד ןלַאפעצ ךעלצנעג ךיז זיא 1929 רָאי ןיא גירק ןופ ךורבסיוא ןכָאנ דלַאב

 סָאװ ,ײצילָאּפ עשילױּפ יד זיולב ןבילבעג זיא לטעטש ןיא .שטשישזָאר ןיא טפַאשרעה

 ,ָאידַאר ןיא טרעהעג רימ ןבָאה הלהב ןופ געט עקינייא ךָאנ .גנונדרָא יד טיהעג טָאה

 .רעבמעטּפעס ןטי17 םעד ץענערג יד רעבירַא טעװ יײמרַא עטיור יד זַא

 טפיולטנא טנאדנעמאק-ייצילאפ רעד

 ,טנַאדנעמָאק םעד ןדלָאמעג ןוא קישטימ יײצילָאּפ רעד ןיא ןײרַא זיא סנגרָאמוצ

 לטעטש ןופ גנונדרָא רעד ףױא הרימש יד ךיז ףיוא ןעמענ ןיבור ריאמ ןוא רע זַא

 יז ןוא םעד ןגעק ןעוועג טשינ זיא טנַאדנעמָאק רעד .ןטעיװָאס יד ןופ טירטניײרַא ןזיב

 יי .ייז טימ ןעמַאזוצ ןטעברַא טגיילעגרָאפ

 רעד ןופ ןיז ריפ עלַא .החפשמ רעשיטסינומָאק ַא וצ טרעהעג טָאה קישטימ

 ןרָאי ליפ ןסעזעג זיא ,ַאשירג ,ייז ןופ רעטסקיטעט רעד .ןטסינומָאק ןעוועג ןענעז החּפשמ

 ןעוועג ךיוא ןענעז רעדירב עועדנַא ייווצ .טייקיטעט רעשיטסינומָאק רַאפ הסיפת ןיא
 ןדיי וצ גנואיצַאב רעטוג רעייז ןופ טנַאקַאב ןעװעג ןענעז ןוא ןטסינומָאק עקיטעט

 -ָארטנָאק טייג רע זַא ,ןדלָאמעג ײצילָאּפ רעד ןופ טנַאדנעמָאק רעד טָאה סנגרָאמוצ

 עשישטייד יד ןופ ןרָאװעג טקידעשַאב טשינ ןענעז יײז בױא ,ןסלער'ןַאב יד ןריל

 עקינייא ןײגּפָא ךָאנ .רוחב רעניַארקוא ןַא ןעמונעג ךיז טימ טָאה רע .ןעגנורידרַאבמָאב

 ןייז וצ טעדנעװעג ךיז טנַאדנעמָאק רעד טָאה ןסלער יד קידנטכַארטַאב ,רעטעמָאליק

 : רעטײלגַאב

 טשינ ןיוש בָאה ךיא .געוו ןיימ ןצעזרָאפ טשינ לעװ ןוא ריד טימ ךיז ןגעזעג ךיא

 ?.,ײצילָאּפ רעד ןיא ןָאט וצ סָאװ

 עליווי:: ןיא ןדניושרַאפ זיא ןוא רודנומ עשיאיײצילָאּפ יד ןָאטעגסיוא טָאה רע

 ,םידגב

229 



 דמלמ סםעניב :ןעייטש .םיובה עּפוװוג ַא

 :ןציִז ,((לארשי) רעדניב ןוהא  ,(עדַאנַאק)

 ןמלז ,קערוט לשרעה ,(לארשי) דעבעל לטָאמ

 ,(לארׂשי) רעלעג ךלמ ,לעגיפש המלש ,רעלעג

 .(לארשי) קויניז ילתפנ ןוא דעבעל םייח
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 גנונדרא עיינ יד

 ןיא .נונדֹרֶא עיינ ַא טריפעגנייא ןטעיװָאס יד ןבָאה םוקנײרַא רעייז ךָאנ דלַאב

 ,הרוחזי יד ןפיוקְרַאפ ןוא ןטיילק יד ןענעפע טלָאװעג טשינ ןבָאה רעמערק יד .לטעטש
 הרוחט ערעדנַא ןעמוקַאב ןַאד ןלעוו ייז בוא ,ןגרָאמ ןייז טעוװ סָאװ קידנסיוו-טשינ

 ןוא ?כאלמ ןופ ןויטַארעּפָאָאק ןפַאשעג ךיז ןבָאה'ס .עטפיוקרַאפ יד ןופ טרַא ןפיוא

 ןרָאװעג טריזיליבָאמ ןענעז סָאװ ,עטמַאַאב עטשרע יד ןעמוקנָא ןביױהעגנָא ןבָאה'ס .רחסמ

 טכַאמ עשיטעיווָאס יד זיב ,ןטמַא-הכולמ עקיטרָא יד ןריזינַאגרָא וצ ,ײמרַא רעד ןופ

 .ןקיטסעפרַאפ ךיז טעוו
 עטָאל; עשילוּפ יד ןעמעננָא קנעב יד ןעגנּוװצעג טָאה סָאװ ,לעפַאב ַא סױרַא זיא'ס

 רעשילױוּפ רעד ןיא רָאנ ןרָאװעג ןעמונעג ןענעז ןרעייטש .לבור ןשיסור ןופ טרעוו ןיא

 ןופ סױרַא טלעג עשילױּפ עצנַאג סָאד זיא טייצ רעצרוק ַא ןופ ףיולרַאפ ןיא .עטולַאוװ

 יד ןוא לבור רעשיסור רעד ןבילבעג זיא עטולַאװ עלעיציפָא עקיצנייא יד ןוא ,ףיולמוא

 .טרעוו ריא ןריולרַאפ טָאה עטָאלז עשיליוּפ

 ןופ ןעמוקעג ןענעז ןַאד .1940 רַאונַאי 7 זיב ןגיוצעג ךיז טָאה עגַאל עקיזָאדיד

 עשיטָאטש ןוא עשהכולמ יד טנעה ערעייז ןיא ןעמונעג ןבָאה סָאװ ,עטמַאַאב דנַאלסור

 "טיירפַאב , זיא ,טמַא-עיצַאזיוװָארּפַא ןופ רָאטקעריד רעד ,ןַאמכער לדנעמ .סעיצוטיטסניא

 סָאד ןריפ ןיא טייקיאעפ סיורג ןזיװעגסױרַא טָאה רע סָאװ ץָארט ,טמַא ןייז ןופ ןרָאװעג

 ןעוועג ןוא שטשישזָאר ןופ רענעריובעג ַא ןעועג זיא רע .טָאטש רעד ןופ גנוזיײּפשַאב

 ַא ףױא טריפעגרעביא םיא טָאה ןעמ .רעטמַאַאב רעטפַאהנסיװעג ַא סלַא טנַאקַאב

 ,טמַא םעניילק

 קעשאואב לחר
 ןעועג זיא סָאװ ,קעשָארָאב לחר ןעמוקעגקירוצ געט ענעי ןיא זיא שטשישזָאר ןייק

 ןרָאי עגנַאל ןסעזעג זיא יז .טייקיטעט רעשיטסינומָאק ריא ןופ ןליוּפ ץנַאג ןיא טנַאקַאב

 רעד -- גרעבמעל ןיא עטנַאוטיטסנָאק רעד וצ טַאטוּפעד ןעוועג זיא יז .עמרוט ןיא

 ןסילשוצנָא סולשַאב רעד ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא'ס ּוװ ,עניַארקוא-ברעמ ןופ טנעמַאלרַאּפ

 י-לַארטנעצ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ךיוא זיא יז זַא ,ךיז טכוד .דנַאברַאפיןטַאר ןיא ךיז

 ןעמוקעג יז זיא שטשישזָאר ןייק .ןלױּפ ןיא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ טעטימָאק

 800 ןעגנַאגעג זיא יז .גיצנַאד ןבענ ןָאדראפ ןיא עמרוטיןעיורפ רעטסיװַאב רעד ןופ

 ,לטעטש ןיא ןעמוקעג זיא יז זיב ,סופוצ רעטעמָאליק



 ,טמַא-סגנודליב ןיא טמַא םעניילק ַא ןעמיקַאב יז טָאה שטשישזָאר ןייק קידנעמוק

 ןיב ןוא טמַאיץנַאניפ ןיא טעברַאעג ןַאד בַאה ךיא .שדוח ַא לבור 200 ןופ טלַאהעג ַא טימ

 .ןטמַא-הכולמ עלַא טימ ןדנוברַאפ ןעוועג

 :ןגָאז לחר טרעהעג ךיא בָאה לָאמַא

 "!ןעגנוי עבָארג יד ןבָאה םינּפ סענייש ַא,

 .עטמַאַאב עשיטעיווָאס יד טניימעג ,ךעלדנעטשרַאפ ,טימרעד טָאה יז

 ,ייצילָאּפ רעשיליוּפ רעד ךרוד ןרָאװעג טריטסערַא זיא לחר ןעוו ,קירוצ ןרָאי ליפ טימ

 ַא טימ לעסעק םהרבא ןעמוקעג רימ וצ זיא ,לדיימ גנוי ַא ןעוועג ןַאד ךָאנ זיא יז ןוא

 :טגָאזעג ןוא טנַאה ןיא ןטנעמוקָאד לקעפ

 סָאד .ץיזַאב סלחר ןיא ןעניפעג ךיז טָאה סָאװ .לַאירעטַאמ קיטכיוו זיא סָאד,

 ייב זיא ץַאלּפ רעטסרעכיז רעד .ןשטנעמ ערעזדנוא ייב ןענופעג טשינ ךיז רָאט לַאירעטַאמ

 "!ןכוז טשינ רענייק טעװ ָאד :ריד

 ןציטָאנ ןטלַאהטנַא טָאה סָאװ ,לקעּפ סָאד טגנַאלרעד רימ רע טָאה רעטרעוו יד ךָאנ

 .ןבעליייטרַאּפ ןופ םיטרּפ עקיטכיוו טנכייצרַאפ טָאה לחר ּוװ ,ןטפעה ןוא

 ןבעל עשידיי סאד

 סָאװ רענייא רעדעי :גנונעדרָא רעיינ רעד ןופ ןדירפוצ ןעוועג ןעמ זיא גנַאפנַא ןיא

 עכעלטנגוי עלַא טעמכ זַא ,ןענָאמרעד וצ יאדכ .טעברַא ןעמוקַאב טָאה טלָאװעג רָאנ טָאה

 ,טײהנעגנַאגרַאפ עשיטסינויצ ַא טַאהעג ןבָאה טָאטש ןיא

 עשילױּפ יד ןיא יוו טריפעג ךיז ןבעל עכעלטנפע עשידיי סָאד טָאה הפוקת רענעי ןיא

 טגָאזעג ןַאד בָאה ךיא .םיללּפתמ טימ ליפ ןעוועג ןענעז םישרדמ-יתב ןוא ןלוש יד .ןטייצ

 טשינ ךיא ןיב רופיכ-םוי רעבָא .לוש ןיא גָאט ַא לָאמ ייווצ ןעגנַאגעג ןיב ןוא "שידק,

 .ןדיי עקיטרָא ךָאנ טעברַאעג ןבָאה טמַא ןיימ ןיא : ןענָאמרעד וצ יַאדכ .ןענוװַאד ןעגנַאגעג

 .החנמ ןענװַאד לוש ןיא ןעגנַאגעג עלַא רימ ןענעז ,גָאט ןדעי ,טכַאנרַאפ רעגיײזַא ריפ

 ךיא .סעדָא ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,רָאזיװער רעשידיי ַא טעברַאעג טָאה זדנוא טימ

 טָאה םעדכָאנ .טעברַא רעד וצ ןעמוקעג טשינ רע זיא רופיכ-םוי זַא ,טקרעמַאב בָאה

 טריטסערַא רע זיא םורַא טייצ ַא ןיא .טסַאפעג גָאט םעד טָאה רע זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז

 ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ דילגטימ סלַא ןבעגעגפיוא ךיז טָאה רע לייוו ,ןרָאװעג

 .תמא טשינ סלַא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס ןוא

 םוינויצ ןופ עיצאדיווקיל יד

 יד ּוװ .עלוש-סקלָאפ עשידיי ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא עלוש-"תוברת, יד

 .רעדניק עשידיי זיולב טנרעלעג טרָאד ןבָאה'ס .שידיי ןעוועג זיא ךַארּפשיטכיררעטנוא

 ךיז ןבָאה ליפ .שטיװָאניבַאר ,"תוברת, ןופ רערעל רענעזעוועג ַא טנרעלעג טָאה טרָאד

 ןגױא עקיטסניג טימ ןקוק ןבױהעגנָא ןבָאה ןוא גנונדרַָא רעיינ רעד וצ טסַאּפעגוצ

 .גניאיצרעד רעשיטעיווָאס רעד ףיוא

 עשיטסינויצ ערעדנא ןוא ,"תוברת, ןופ רעציזרַאפ רענעזעוועג רעד ,רעלעג םהרבַא

 ןוא ןזעוו:לוש עשיערבעה סָאד ןרידיוקיל סָאד טקיטייװעג רעייז ןבָאה ,רעוטיללכ

 עשיטסינויצ עלַא .ןגייווש וצ ןעגנּוװצעג ןעוועג ןענעז ייז רעבָא ,טייקיטעט עשיטסינויצ

 ןשיווצ ןבָאה ןטסינויצ ענעזעוועג יד ךיוא ןוא ןרָאװעג טרידיווקיל ןענעז סעיצוטיטסניא

 ןעמיקַאב רעטייוו ןבָאה רימ ,תמא .טײהנעגנַאגרַאפ רעייז ןענָאמרעד ןטימעגסיוא ךיז

 .רעמ טשינ רעבָא -- ווירב ןיהַא טקישעג ךיוא ןוא לארשייץרא ןופ ווירב

 ןטלָאוו ייז יוװ ,ןייארַאפ-םירחוס ןוא ןיײארַאפ-רעקרעװטנַאה ןייק רעמ ןעוועג טשינ

 רעד ןופ טייצ עצנַאג יד עגַאל יד ןעװעג זיא ױזַא .טריטסיזקע טשינ לָאמנייק

 ,1941 ינוי ןיא המחלמ רעשיסורישטייד רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב ,טפַאשרעה רעשיטעיווָאס

 חרומ ןייק ןֿפיױל רימ

 טָאה רענייק ןוא המוהמ עסיורג ַא ןענַאטשטנַא זיא ןכָארבעגסױא זיא גירק רעד ןעוו

 בקעי ןוא עילימַאפ ןיימ .ה .ד -- רימ ןבָאה געט יירד ךָאנ .ןָאט וצ סָאװ טסיוװעג טשינ

 םזגחאצג סזזצ אז וואג םסאהא 1941.
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 טמַא ןיא .חרזמ ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןפױלטנַא ןסָאלשַאב -- עילימַאפ סנייטשנָארב

 ןייק ןעמוקעגנָא רימ ןענעז טימרעד ןוא ןגָאװ-ןוא-דרעפ ַא ןבעגעג זדנוא ןעמ טָאה
 יד ;ןטייקירעװש עטסנרע ףיױא ןפָארטעגנָא רימ ןבָאה ָאד .,דָארבמיכָארט עקוויפָאס
 ,רעטייוו ןייג טלָאװעג טשינ טָאה דרעפ סָאד ןוא ןרָאװעג קנַארק ןענעז רעדניק

 יד לייוו ,געוו םעד ןצעזרָאפ ןפרַאד רענעמ יד זַא ,ןסָאלשַאב ןבָאה ןעיורפ יד
 :ןשטייד יד דצמ ןעיורפ יד יו רַאפעג ערעסערג ַא טָארד רענעמ

  רעבייו עקידתומימת יד ןבָאה ?!ןָאט רעדניק יד ןוא זדנוא ייז ןענעק סָאװ;
 *! סיורָאפ טייג ריא ןוא קירוצ ןרָאפ רימ,, .טהנעטעג

 ןבָאה רימ .גַאלשרָאפ םעד ןעמונעגנָא רימ ןבָאה ןשינעלקַאװ ערעווש ןוא עגנַאל ךָאנ

 ןעגנַאגעג ןענעז רימ ןוא ןגָאװ ןפיוא טָאטש ןיא טקישעגקירוצ רעדניק יד טימ ןעיורפ יד
 ט066551 8 }1 ,סופוצ רעטייוו

 זיא זדנוא וצ .קצול ןופ עיצַארטסינימדַא עצנַאג יד טנגעגַאב רימ ןבָאה געוו ןיא
 ןוא ןַאמטורד רעניווונייא רעקצול יד ןוא ַאקצערָאװד לטע ,יקסרַאבארג םייח ןענַאטשעגוצ

 ליפ ןסעזעג ןוא טסינומָאק רעקיטעט ַא ןעוועג המחלמ רעד רַאפ זיא סָאװ ,סקופ ַאיטימ
 טעטימָאקילַארטנעצ ןיא דילגטימ ַא ןעוועג רע זיא גירק ןכָאנ .סעמרוט עשילוּפ ןיא ןרָאי
 סָאװ ןדיי עלַא טימ ןעמַאזוצ טמַא ןייז ןופ ןרָאװעג טרעטייוורעד זיא רע ;ײטרַאּפ רעד ןופ
 .ַאקלומָאג ןופ גנורעטייוורעד רעד רַאפ ךָאנ ,סנטסָאּפ עכיוה ןעמונרַאפ ןבָאה

 ןבָאה רימ .ענװָאר ןבענ ךיז ןענופעג ןשטייד יד זַא ,ןדלָאמעג זדנוא טָאה ןעמ
 ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןעגנַאגעג ןוא ךעלגעמ טייוו יוו ןרעטייוורעד ךיז ןסָאלשַאב

 טשינ ןבָאה ןרעױּפ יד ןוא טלעג שיסור רָאנ ןעוועג זיא ץיזַאב רעזדנוא ןיא ,לָאּפָאטסָאק רערזרש שרערשרש

 געוו ןצנַאג םעד טרעגנוהעג ןבָאה רימ .טלעג שיסור רַאפ ןטקודָארּפ ןפיוקרַאפ טלָאװעג | אנא טיט
 .טײקכַאװש ןוא רעגנוה ןופ סיפ יד ןופ ןלַאפעג שממ רימ ןענעז געט יירד ךָאנ ןוא עא = 1

 ןבָאה רימ .יימרַא עשיסור עקידנטערטּפָא יד ןעזעג רימ ןבָאה לָאּפָאטסָאק ןיא
 .ןייג טנעקעג טשינ טָאה סָאװ ,ןייטשנארב בקעי ךיז טימ ןעמענ ןלָאז ייז זַא ,ןטעבעג
 זדנוא רע טָאה ףוס םוצ .לבור 50 רַאפ מ"ק 10 זדנוא ןריפ ןעוועג םיכסמ טָאה יוג ַא
 | ,לבור 200 רַאפ מ"ק 8 רָאנ טריפעג

 טכַאנ יד .קצול ןופ ןדיי עּפורג ַא טנגעגַאב טרָאד ןוא דלַאװ ןיא ןיירַא ןענעז רימ

 רימ .ךיז ןרעטנענרעד סָאװ .ןשטייד יד רַאפ דחּפ ַא ןלַאפַאב זיא'ס ןוא ןלַאפעגוצ זיא
 ,דנַאטשוצ ןשיזיפ ןרעווש רעזדנוא ץָארט ,רעטייוו ןייג ןסָאלשַאב ןבָאה

 ןענעז רימ .קסנילָאװ-דָארגָאװָאנ ןייק ןעמוקעגנָא רימ ןענעז ןטייקירעווש סיורג טימ
 טכַאנ עצנַאג יד .םיטילּפ רעטנזיוט טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה'ס ּוװ ,עלוש ַא ןיא ןפָאלשעג
 ןוא עיצַאטס'ןַאב רעד וצ קעװַא רימ ןענעז גָאטרַאפ 4 .ןעיירעסיש טרעהעג רימ ןבָאה
 יד זיא קילג םוצ .עקַאטַא-טפול ַא ןעוועג זיא ירפרעדניא 8 .גוצ ןקידנטרַאװ ַא ןיא ןיירַא
 .ןרָאװעג טרידרַאבמָאב טשינ עיצַאטסדןַאב

 וועיק ןיא

 רעזדנוא ןופ ןייטשנייו בקעי טנגעגַאב ןבָאה רימ .וועיק ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז רימ

 ןסעגרַאפ טָאה יז לייוו ,ןרָאװעג טריטסערַא זיא יורפ ןייז זַא ,טלייצרעד טָאה רע .טָאטש
 ןבָאה רימ ןוא לרעמיצ ןיילק ַא ןופ ןענַאטשַאב זיא גנוניווװ ןייז .טכיל סָאד ןשעלסיוא

 זדנוא ןוא ןפָאלש וצ ץַאלּפ ַא טימ טגרָאזַאב זדנוא טָאה רע .םיא ייב ןייז טנעקעג טשינ
 .טעברַא ןכוז ןטָארעג

 ןיא טעברַאעג בָאה'כ ּווװ ,(ןאּפ-פָאקרַאנ) טמַאיץנַאניפ ןיא קעװַא ךיא ןיב סנגרָאמוצ
 ןענעז רימ ןעוו .גָאט ןטייווצ ןפיוא טעברַא ןבעג טגָאזעגוצ זדנוא טָאה ןעמ .שטשישזַאר
 ןוא רענלעז .הלהב עכעלקערש ַא טשרעהעג טָאטש ןיא ןיוש טָאה ,סנגרָאמוצ ןעמוקעג

 .,טָאטש יד ןזָאלרַאפ ןטָארעג זדנוא טָאה ןייטשנייוו .טָאטש ןופ ןפָאלטנַא ןענעז ליוויצ
 ןבָאה ,ילוי ןט-3 םעד ,וועיק ןייק ןעמוקעג ןענעז רימ ןעוו זַא ,ןקרעמַאב וצ יַאדכ

 ,טסינומָאק רעטלַא ןַא ,ןייטשנייוו טָאה ןַאד .ןילַאטס ןופ עדער עטמירַאב יד טרעהעג רימ

 :טגָאזעג ,דנַאלסור ןייק שטשישזָאר ןופ ןפָאלטנַא טייצ רענייז ןיא זיא סָאװ
 ".!טזער גינעק רעזדנוא יו ,טרעה,
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 טנארֿפ ןוֿפ טֿפיױל ןעמ

 קעוַא ןענעז רימ .ָאטשינ זדנוא רַאפ ץַאלּפ ןייק זיא ןַאב רעד ןיא ,ןפיול רעטייוו ןזומ רימ

 ךָאנ .ןפיש יד ןופ ענייא ףיוא טרָא ןַא ןעמוקַאב ֹוצ גנונּפָאה רעד טימ ,רּפעינד םוצ

 טלָאװעג זדנוא טָאה ןעמ .ףיש ַא ןיא ןעמוקַאבנײירַא ךעלדנע ךיז רימ ןבָאה געט יירד

 ףיש ןיא .טזָאלעג טשינ ךיז ןוא טלגנַארעג קרַאטש ךיז ןבָאה רימ רעבָא ,ןעמענּפָארַא

 ןעוועג ןענעז טרָאד .ןוז רעייז ןוא רָאטקעּפס המחנ ןוא חסּפ רערעל יד טנגעגַאב רימ ןבָאה

 .ד.וו.קנ ןופ ןריציפָא עכיוה ןוא ןטייקכעלנעזרעּפ עבושח ליפ

 זדנוא ןריציפָא עכיוה יד ןבָאה ָאד .קסווָארטעּפָארּפעינד ןייק ןעמוקעג זיא ףיש יד

 ןבָאה רימ לייוו ,ןָאטעג סָאד ןבָאה ייז .טסערַא טימ טָארדעג ןוא ןעשטוקָאד ןביוהעגנָא

 טָאה קסווָארטעּפָארּפעינד ןיא .טנָארפ ןופ ןפָאלטנַא הלהב סיורג ןיא ןענעז ייז יו ,ןעזעג

 ךיז ןבָאה רימ .וועיק ןיא יוװ ןשטייד יד וצ רעטנענ ָאד ןענעז רימ זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז

 "ןַאב ןפרָאװעגנײרַא זדנוא ךָאנ טָאה רעצעמע ןוא ,גוצ ןיא ןסירעגניײרַא תוחוכ עלַא טימ

 .ןַאב רעד ןופ ןפרַאװּפָארַא טשינ זדנוא לָאז ןעמ ידכ ,ןטעליב

 ןעגנולדנאוו ןוא ןייֿפ

 רעד זדנוא טָאה ןָאגַאװ ןיא .וװָאטסָאר ןייק ןעמוקעגנָא רימ ןענעז ןרָאפ געט עקינייא ךָאנ

 ןופ טנַאדנעמָאק םייב עיצַאטסיןַאב רעד ןיא ןדלעמ ךיז ןזימ רימ זַא ,טגָאזעג רעטעליב

 רימ ןוא טײהנעגנַאגרַאפ רעזדנוא ןגעוו טשרָאפעגסיוא זדנוא ןעמ טָאה טרָאד .ד.וו.ק.נ

 רעשיסור ןוא רעשיליוּפ רעד ייב טעברַאעג ןבָאה רימ ּוװ ,ןרַאלומרָאפ טליפעגפיוא ןבָאה

 רעזדנוא ןופ עּפסערעּפ זיא טייוו יו ,טגערפעג זדנוא טָאה טנַאדנעמָאק רעד ןעוו .טכַאמ

 גנואיצַאב ןייז טרעדנעעג ךיילג רע טָאה ,מ"ק 13 זַא ,טגָאזעג םיא ןבָאה רימ ןיא לטעטש

 ,זדנוא וצ

 קירוצ ןרָאי טימ זיא רע זַא ,ןזיועגסױרַא ךיז טָאה'ס .טגָאזעג רע טָאה ,"קיטכיר,

 ,דנַאלסור ןייק עּפסערעּפ ןופ ןפָאלטנַא

 טבױלרעד טשינ זדנוא טָאה רע רעבָא ,ןסע ןעגנַאלרעד ןסייהעג זדנוא טָאה רע

 קעװַא ןוא טרָאד ןופ ןעמוקַאבסױרַא ךָאד ךיז ןבָאה רימ .עיצַאטסיןַאב רעד ןופ ןײגסיזרַא

 .רענישזניא ןַא ,רעדורב סעסקָא עטָאמ ןופ גנוניוװ רעד ןיא ןעמוקעג ןענעז רימ .טָאטש ןיא

 רעזדנוא .רעייט רעייז ןעוועג ץלַא זיא טָאטש ןיא .געט ייווצ ןבילבעג רימ ןענעז םיא ייב

 ,טַאמילק רעטוג ַא ָאד זיא'ס ּוװ ,זַאקװַאק ןייק ןרָאפ ןטָארעג זדנוא טָאה רעבעגיטסַאג

 ןענדרָאוצניײא ךיז רעגנירג ךיוא זיא טרָאד .םידגב עטכייל ערעזדנוא וצ טסַאּפעגוצ רעמ

 ןייז ןופ סערדַא ןַא ןבעגעג זדנוא טָאה דיי ַא .געוו ןיא טזָאלעג ךיז ןבָאה רימ

 ,טנַאיצילַאּפ ַא וצ זדנוא וצ זיא ,סערדַא םעד ףיוא קידנעמוק .רַאדָאנסַארק ןיא עילימַאפ

 שינעבױלרעד ַא ןבעגעג זדנוא טָאה רע .ןַאב רעד ןופ טגלָאפעגכָאנ זדנוא טָאה סָאװ

 .יײצילָאּפ רעד ןיא ןביירשרַאפ ךיז ןלױפַאב ןוא געט יירד טָאטש ןיא ןביילב וצ

 טשינ טרָאד ןענעז'ס לייוו ,זדנוא רַאפ עמעװקַאב ַא רעייז ןעוועג זיא טָאטש יד

 ןבָאה ןײטשנָארב ןוא ךיא .ןענדרָאניײא טנעקעג טרָאד ךיז טָאה'מ ןוא םיטילּפ ןייק ןעוועג

 .טָאטש רעזדנוא ןיא טמַא ןבלעז ןיא עטלעטשעגנָא סלַא ,טמַא-ץנַאניפ ןיא טעדנעװעג ךיז

 ןבעגעג זדנוא ןבָאה עטמַאַאב יד ןוא ןרַאלוקריצ עטגנַאלרעד יד טליפעגסיוא ןבָאה רימ

 זדנוא טָאה סנגרָאמוצ .ןעמוק טעװ רעטייל רעד רָאנ יװ ,טעברַא ןעמוקַאב וצ גנונפָאה

 ןענעז רימ זַא ,רַאלומרָאפ ןיא ןעעזעג טָאה יז רָאנ יוװ .יורפ ַא ,רעטייל רעד ןעמונעגפיוא

 ..ןרָאװעג טצעזַאב ןטכענ ןענעז סנטסָאּפ עיירפ יד זַא ,טגָאזעג יז טָאה ,ןדיי

 טלָאװעג טשינ ,ןדיי ,זדנוא טָאה ןעמ רעבָא ,טמַא וצ טמַא ןופ ןעגנַאגעג ןענעז רימ
 זדנוא טעװ ןעמ ּוװ ,טַאר-טָאטש םוצ ןדנעוו ךיז ןטָארעג זדנוא טָאה ןעמ .טעברַא ןבעג
 ןוא ײװמַארט ןיא ןײרַא ןענעז רימ .טָאטש ןופ ןרָאפוצקעװַא ןטעליביןַאב טימ ןגרָאזַאב
 ,זדנוא ןבענ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,יורפ עשיסור ַא טַאר-טָאטש רעד זיא'ס יוװ טגערפעג
 -רעד ריא ןבָאה רימ ןעוו .טַאר-טָאטש םעד ןפרַאד רימ סָאװ יצ ,טגערפעג זדנוא טָאה
 :ןפורעגסיוא יז טָאה ןיינע רעזדנוא טרעלק

 "!געט עקינייא ןיוש ךייא ךוז ךיא,

 יא
: 

 :ףנאאאאאטא

 יז א יי

 1 יא
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 טָאה יז .טַאריטָאטש ןופ דילגטימ ַא ןעוועג יורפ יד זיא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס יו

 ןענעז סָאד .געט עקינייא רַאפ טָאטש ןיא ןעמוקעג זיא סָאװ ,םיטילּפ עּפורג ַא טכוזעג

 .טכוזעג טָאה יז סָאװ ,םיטילּפ יד ןעוועג רימ

 .טייצ ךָאװ ַא ןעוועג ןענעז רימ ּוװ ,זוה ןיא ךיז וצ ןדַאלעגנייא זדנוא טָאה יז

 ,עפשב ןעוועג זיא עזימעג ןוא ןטכורפ :קיליב רעייז ןעוועג זיא טָאטש ןיא ןבעל סָאד

 טגיילעגרָאפ זדנוא ,עקשטַאזָאק ַא ,יורפ יד טָאה ריא ייב ךיז ןטלַאהפיוא ךָאו ַא ךָאנ

 .טנעקשַאט ןייק קעװַא ןסָאלשַאב ןבָאה ןוא תואצוה ףיוא טלעג

 וועשיביוק ןיא
 ,טנעקשַאט ןייק געוו רעזדנוא ףיוא ,וועשיביוק ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז רימ סָאװ גָאט ןיא
 בילוצ ,עװקסָאמ טזָאלרַאפ טָאה סָאװ ,גנוריגער עשיטעיווָאס יד ןעמוקעגנָא טרָאד זיא

 ךיא בָאה ןכוז ןופ געט עקינייא ךָאנ .ןעײמרַא עשישטייד יד ןופ גנורעטנענרעד רעד
 טיײרּפשעצ ןעוועג ןענעז ןטמַא-סגנוריגער יד לייוו ,טָאטשרָאפ ַא ןיא טעברַא ןעמוקַאב
 ןעוועג זיא ץַאלּפ-סטעברַא ןיימ ףיוא רימ וצ גנואיצַאב יד .טנגעגמוא רעצנַאג רעד ןיא
 ,רָאטקעריד ןופ רעטערטרַאפ סלַא טריסנַאװַא ךימ ןעמ טָאה טַאנָאמ ַא ךָאנ .עטוג ַא רעייז

 ,רעטילימ םוצ טריזיליבָאמ ןרָאװעג זיא סָאװ

 טָאה םזיטימעסיטנַא רעד .עקיצרַאהטוג ןעוועג ןענעז טנגעגמוא רעד ןיא ןרעױּפ יד
 סָאװ טסּוװעג טשינ ןבָאה ןרעױּפ יד רעבָא ,עיצַארטסינימדַא רעד ןיא רָאנ טליפעג ךיז
 ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ךָאנ ןרעױּפ יד ןשיוצ ןענעז'ס .םזיטימעסיטנַא סנױזַא זיא'ס
 ןרַאפ קילגמוא סלַא םזינומָאק םעד טכַארטַאב ןבָאה ייז .ןטייצ עשירַאצ יד טקנעדעג
 זיא'ס .ץרַאה רעטיב רעייז רימ רַאפ ןסָאגעגסױא ןבָאה ייז .רעטעברַא ןעיירפ ןוא רעיוּפ
 ךיז ןבָאה ייז ןעמעוו רַאפ ,רערעל רעשיטעיווָאס רעשידיי ַא ןעוועג ךיוא טרָא ןיימ ןיא
 -רַאפ ייז ןבָאה טרעטנענרעד ךיז טָאה רע ןעוו .תובשחמ ערעייז ןקירדוצסיוא ןטיהעג
 טרָאד ןופ ךיז טָאה ןײטשנָארב .ןדיי יירד ןעוועג טרָאד ןענעז רימ .רעליימ ערעייז טכַאמ
 ןיא ןעוועג ןיב ךיא .וועשיביוק ןיא ןייז רעזדנוא ןופ געט עטשרע יד ןיא ןיוש ןגָארטעגּפָא
 ,1944 זיב וועשיביוק

 בָאה ךיא .עניַארקוא ,ווָאטַארַאס ןייק ןרָאפוצקירוצ לעּפַאב ַא ךיא םוקַאב גָאט ןייא

 עכעלטמַא ןַא ןעמוקַאב בָאה ךיא .וועשיביוק ןזָאלרַאפ וצ קשח ןייק טַאהעג טשינ

 ָאי ,רעטעּפש טייצ עסיוועג ַא .בָאה ךיא ןעוו רעבָא .קנַארק ןיב ךיא זַא ,גנוקיטעטשַאב

 טעדנעוועג ךיז בָאה ךיא .טביולרעד טשינ רימ ןעמ טָאה -- וועשיביוק ןזָאלרַאפ טלָאװעג

 .דיוק.נ רעד ןופ גנודַאלנייא ןַא ןעמוקַאב ףליה ןייז טימ בָאה ןוא ,ערדיוו עקיש וצ

 ."לעדטָא-ןיפ , םייב טימַאב ךיז טָאה רע יו םעדכָאנ ,שטשישזָאר ןייק ןעמוק וצ

 טימ ןדניברַאפ ךיז ןזיװַאב ךיא בָאה דנַאלסור ןיא ןעוועג ןיב ךיא סָאװ ןרָאי יד ןיא
 ךעלקעּפ ןוא ווירב ןעמוקַאב םיא ןופ בָאה ךיא .לארשייץרא ןיא ,ךלמ ,רעדורב ןיימ
 .ןַארעהעט ןיא ?טניָאשזד, ןטימ גנודניברַאפ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא רעהכַאנ .טנַאיװָארּפ
 ,ערדלָאק ַא ןענופעג ךיז טָאה'ס ןכלעוו ןיא ,לקעּפ ַא ןעמוקַאב ךָאװ ןדעי ךיא בָאה טרָאד ןופ
 .שיסור ןביירש רעדורב ןיימ ןטעבעג בָאה ךיא .ןטקודָארּפ ערעדנַא ןוא רעדוּפ-ךלימ ,ייט
 -ניברַאפ ןיימ ןגעוו טגערפעג ןוא .ד.וו.ק.נ רעד ןיא ןדַאלעגנייא ךימ ןעמ טָאה לָאמנייא
 ווירב ענטלַאהרעד יד טגנַאלרעד רעשרָאפסױא םעד בָאה ךיא .עניטסעלַאּפ טימ גנוד
 טימ ךיז ךיא רידנָאּפסערָאק סָאד זַא ןגייצרעביא ךיז ידכ ,ןענייל ייז םיא ןטעבעג ןוא
 :טרעפטנעעג רימ טָאה רע ..רעדורב ןיימ

 ".,טניילעג ןיוש ייז בָאה ךיא,

 ןופ טנַאדנעמָאק םעד טָאה ןעמ זיב ,ןפורעגסױרַא לָאמ עקינייא ךימ ןעמ טָאה יזזַא

 .טקידנעעג ךיז טָאה ןיינע רעד ןוא טרָא רעדנַא ןַא ףיוא טריפעגרעביא .ד.וו.ק.נ רעד

 .ןלָאצַאב ןכָאנ .וועשיביוק ןופ ןרָאפוצקעװַא שינעביולרעד יד ןעמוקַאב ךיא בָאה ךעלדנע

 -ָאר ןייק ןעמוקעגנָא 1941 רעבמעצעד ןטס721 םעד ךיא ןיב טעליב ןרַאפ לבור 0

 .שטשישז



 סםייה א ןא רעבא - שטשישזאו ןיא

 לרעב ןופ זיוה סָאד ןעוועג זיא ןיירַא ןיב'כ ּוו שטשישזָאר ןיא זױה עטשרע סָאד

 בָאה'כ ןעעז טלָאװעג םיא ךיא בָאה .טָאטש ןיא זיא רע זַא ,טרעהעג בָאה'כ .רעדיינש

 -טנעעג רימ רע טָאה ,רעדיינש לרעב זיא יװ ,עגַארפ ןיימ ףיוא .ייג ַא ןפָארטעג טרָאד

 ּוװ ,סעציניילא יד וצ טכַארבעג ךימ טָאה רע .דיי ןייא ןייק ָאטשינ ָאד זיא'ס זַא ,טרעפ

 ,יורפ ןוא ערדיוו השמ ןפָארטעג ךיא בָאה טרָאד .ןדיי עקינייא ,דייר ענייז טיול ,ןעניווו'ס

 דיי עקינייא ךָאנ ןוא שטייב המלש .,יורפ ןוא ערדיוו עקיש

 רעשיליױּפ ַא ןעוועג 1929 זיב זיא'ס רע זַא ,טסּוװרעד ךיז ךיא בָאה ייז ןופ

 ןרָאפוצקירוצ המישר רעד ןיא ןבירשרַאפ ךיז ןבָאה עלַא .ןלױּפ ןייק רעבירַא ןעק רעגריב

 .קיטסניג טשינ טקוקעג ףיורעד טָאה ןופרעד טסּוװעג טָאה סָאװ טכַאמ יד ןוא ,ןלױּפ ןייק

 זיא טרָאד ךיוא ּוו ,קצול ןייק קעװַא ךיא ןיב ,ןפָא ןָאט סָאד טלָאװעג טשינ בָאה ךיא

 שטשישזָאר ןיא ןענַאגרָא-טכַאמ יד ןעוו .ןביירשרַאפ טרָאד ךיז ידכ ,המישר ַאזַא ןעוועג

 ןטייקירעוװש ענעדישרַאפ ןכַאמ ןביוהעגנָא ךימ ייז ןבָאה ,טסּוװרעד ןיפרעד ךיז ןבָאה

 ,סנטסָאּפ עטוג ענעדישרַאפ טגיילעגרָאפ ךיוא רימ ןבָאה ייז .ןרָאפ טזָאלעג טשינ ןוא

 תורצ עלַא יד ןופ דימ ןיב ךיא זַא ,הנעט רעד טימ ןפרָאװעגּפָא ץלַא בָאה ךיא רַאנ

 .ןרָאי-המחלמ יד ןיא רעבירַא רימ רעביא ןענעז סָאװ

 ברעמ ןפיוא ףיולטנא ךיא

 טצרַא-ןָאצ םעד ,ןאמשיפ לדנעמ טנגעגַאב ךיא בָאה טרָאד .לעװָאק ןייק קעווַא ןיב ךיא

 לימָאבויל ךָאנ ץענערג יד רעבירַא ןיב'כ .שטייב המלש ןוא ךאלאוו השמ ,קינרָאװקיל

 טרעהעג בָאה'כ סָאװ רעטרעוװ עשילױוּפ עטשרע יד .ןלױּפ ןיא םלעכ ןייק ןעמוקעג ןוא

 :יורפ עשילױוּפ ַא וצ קידנגָאז ,רָאיַאמ ןשיסור ַא ןופ ןעוועג זיא ןדָאב ןשילױּפ ןפיוא

 ",!ןדיי יד ןטָארעגסיױא טָאה רע -- ןָאטעג טָאה רעלטיה סָאװ ךַאז עטסעב יד,

 -- רעטעּפש) לעװָאק ןופ סיסאכ ר"ד ןפָארטעג בָאה'כ ּוװ ,ןילבול ןייק ןעמוקעג ןיב'כ

 ;לארשי ןיא םוירעטסינימ-סטייהטנוזעג ןיא גנולײטּפָא טכיזדניוש ןופ רָאטקעריד

 ןַא ןבעגעג רימ טָאה רע .קָאב ריאמ ןפָארטעג ךיוא בָאה'כ .(לארשי ןיא ןברָאטשעג

 -ץרא ןייק ןרָאפ ןגעוו ןדניברַאפ ךיז ןעק ןעמ יװ ,טקנוּפ-ףערט ןשידיי ַא ןופ סערדַא

 .לארשי

 רזעילא ןיא קעיַארג ןַאפעטס ןעװעג טרָאד ןיוש ןענעז סערדַא ןפיוא קידנעמוק

 ַא ,זדנוא ןעמ טָאה חסּפ .הילע רעד וצ טקיטעטשַאב זדנוא ןעמ טָאה ךעלדנע .ןיוועל

 עשלַאפ ןעמוקַאב ןבָאה רימ .עיצילַאג ןיא ,ענסָארק ןייק טקישעג ,ןשטנעמ ןביז ןופ עפורג

 דנַאלנכירג ןייק םייהַא ןרָאפ סָאװ םיטילּפ ןענעז רימ זַא ,"ץיירק ןטיור, ןופ ןטנעמוקָאד

 "ןכירג, ןייז וצ ױזַאי ,טנרעלעג זדנוא ןבָאה רערעל עלעיצעּפס .עיװַאלסָאגוי רעדָא

 רעסיוא ,רענייק סָאװ ,תירבע רָאנ ןדער ןלױפַאב זדנוא טָאה ןעמ ."ןוװַאלסָאגוי, רעדָא

 טעדנעוװעג ןעוועג ןענעז ןעלטימ עלַא יד זַא ,טנַאסערעטניא .ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה ,ןדיי

 טרילָארטנָאק טשינ ןצנַאגניא טָאה ךַאװ עשיכעשט יד .ךַאװ:ץענערג רעשיסור רעד וצ

 | .ןריּפַאּפ ערעזדנוא

 -ןשַאט טימ וליפַא ,םעלַא טימ ןטלַאהעגסיױא זדניא ןעמ טָאה עינַאװליסנַארט ןיא

 וצ טכער עקיטליגטנַא יד טַאהעג טָאה סָאװ ,ןיקטעבול היבצ ןעמוקעגנָא זיא'ס .טלעג

 עּפורג רעטשרע רעד וצ ןרָאװעג טמיטשַאב ןיב ךיא .ןייז הלוע לָאז'ס רע ןעמיטשַאב

 ;"הינודרוג, וצ רָאנ ,ײטרַאּפ ריא וצ טרעהעגנָא טשינ בָאה ךיא סָאװ ץָארט ,םילוע

 .ןטרָאּפסנַארט ערעטעּפש ףיוא ןרָאװעג טּפיטשעגּפָא ןענעז ערעדנַא

 ןיא ןעמוקעג לָאמ ןטשרע םוצ ךיא ןיב טרָאד .טשערַאקוב ןייק רעבירַא ןיב'כ

 ןייק ןייגוצרעבירַא געו ַא טכוזעג ןבָאה רימ .עדַאגירב עשידיי יד טימ טקַאטנָאק

 ןייק טרָאד ןופ ןוא ךיירטסע ןייק רעבירַא רימ ןענעז םעד טָאטשנָא רעבָא ,עילַאטיא

 רעד .ןָאיַאר ןשיטירב םוצ ןרעהעג רימ זַא ,ןטנעמוקָאד ןעמוקַאב ןבָאה רימ .טשעּפַאדוב

 טימ טדערעג טָאה רע :דיי ַא ןעוועג זיא טנַאדנעמָאק רעשירעטילימ רעשיטעיװַאס

 ןַא וצ ןדַאלעגייא וליפַא םיא ןבָאה רימ .ןפלעה יצ זדנוא טיירפעג ךיז ןוא שידיי זדנוא

 .טנדרַאעגנייא ןבָאה רימ סָאװ ,טנוװָא

25 
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 ןסור יד רָאנ ,ץענערג עשינעילַאטיא יד רעבירַא טווּורּפעג לָאמ עקינייא ןבָאה רימ
 עּפורג יד טימ ןָאט וצ סָאװ קידנסיו טשינ ,ןטלַאהרַאפ לָאמ עקינייא זדנוא ןבָאה

 ןענעז רימ זיב ןייג טזָאלעג זדנוא ייז ןבָאה ףוס םוצ .רערעדנַאװ עדימ ענעסירעגּפָא

 רעשידיי רעד טימ גנודניברַאפ ַא ןפַאשעג ךיז טָאה ָאד .רעגַאל ןשילגנע ןַא וצ ןעמוקעג

 | ,עדַאגירב
 רעד ןיא ןעװעג זיא סָאװ ,רעקארב רשא ןפָארטעג ךיא בָאה עינָאלַאב ןיא

 רימ ןענעז עינָאלָאב ןופ .דיירפ סיורג טימ טנגעגַאב ךימ טָאה רע .ײמרַא רעשילגנע

 טגרָאזעג טָאה עדַאגירב יד .טנדרָאעגנייא טוג זדנוא טָאה ןעמ ּוװ ,יראב ןייק רעבירַא
 ,םישובלמ ןוא זייּפש ןיא ןשינעפרעדַאב ערעזדנוא עלַא רַאפ

 "רעשיפ ,, סלא הלוע רעלאגעלמוא ןא
 ןיב ךיא .ןַאמ 25 ןבילקעגסיוא ןוא לארשי-ץרא ןופ םיחילש ןעמוקעג ןענעז גָאט ןייא

 ןייג וצ סױרַא טשינ לעפַאב ַא ןעמוקַאב ןבָאה רימ .עטלייװרעדסיוא יד ןשיווצ ןעוועג

 :שידיי ןיא ןבעגעגוצ ןבָאה ייז .טױלּפ םעד רעסיוא

 "..לארשי-ץרא ןייק ךיילג ןָאט גנורּפש ַא ריא טעװ ןענַאד ןופ,

 ןבָאה טייצ רעד ןופ ףיױלרַאפ ןיא .געט טכַא ןסָאלשעגּפָא ןטלַאהעג זדנוא טָאה ןעמ

 רימ זַא ,ןדלָאמעג זדנוא ןבָאה ייז .ןריפוצפיוא ךיז ױזַא יו סעיצקורטסניא ןעמוקַאב רימ

 "ץולחה, ןופ ןטנעמוקָאד ןעמוקַאב ןבָאה רימ .ןרעמונ רָאנ ,ןעמענ ןייק רעמ טשינ ןבָאה

 -עגרעבירַא זדנוא טָאה ןעמ .(הפיח ןיא הלעפהה ןויכרַא ןיא ךיז טניפעג טנעמוקָאד רעד)
 רעד ןעוװעג זיא סָאד) "ןילד, ףיש ַא ףױרַא רימ ןענעז טרָאד .ָאלירוק ןייק טריפ

 .שיפ יד ןעמונעגסױרַא דלַאב ןבָאה רימ .(במָאלָאג והילא ןופ ןעמָאנ רעשידרערעטנוא

 .גנַאפ-שיפ םוצ סױרַא ןענעז סָאװ ,רעשיפ יװ ןעעזעגסיוא דלַאב ןבָאה רימ ןוא ,ןצענ

 ףיוא ןבָאה גערב ןפיוא .הירסיק ןייק ןעמוקעגנָא רימ ןענעז 1945 טסוגױא ןטס-29 םעד

 רעזדנוא ןיא ןעוועג םינּפ"לבקמ זדנוא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ 200 ייב טרַאװעג זדנוא

 | ,דנַאלמייה



 (ענסאס רתלא) ןרוא יבצ

 יד זיא ,1929 רעבמעטּפעס ןיא ,גירק רעשילױּפ-שטייד רעד ןכָארבעגסיױא זיא'ס ןעוו

 זַא ,טכירעג ךיז טָאה ןעמ .עטקורדעג ַא רעייז ןעוועג לטעטש ןיא זדנוא ייב גנומיטש

 ןוא הנשה-שאר רַאפ ןעוועג זיא סָאד .ןרידרַאבמָאב זדנוא ןשטייד יד ןלעװ גָאט עדַאיל ַא

 ,טָאטש יד טזָאלרַאפ טָאה טייהנגעלעג יד טַאהעג רָאנ טָאה'ס רעוו

 ןעוועדליוו רעניווונייא עשטייד

 ןופ רעטעמָאליק 7 ,ןיקָאר ,עינָאלָאק רעשישטייד ַא ןיא טניווװעג טָאה רעטסעווש ןיימ

 רקיעב ,ןשטייד יד ןופ תורצ עסיורג ןייטשוצסיוא טַאהעג טָאה עילימַאפ ריא .שטשישזַאר

 זיוה רעייז ןופ טנעוו יד .טמעשעג לסיבַא ךָאנ ךיז ןבָאה ערעטלע יד לייוו ,טנגוי יד ןופ
 טקיטסעפרַאפ ןענייז ןריט יד ;:סנכייצ-ץיײרקנקַאה טימ ןרָאװעג טריצַאב טכַאנייב ןענייז

 ירפ סנגרָאמוצ טנעקעג טשינ ןבָאה ייז זַא ױזַא ,טייז רעכעלרעסיוא רעד ןופ ןרָאװעג

 ןרעטיצ ןביױהעגנָא ןוא ,רעסערג ךָאנ ןרָאװעג דחּפ רעייז זיא טציא ;בוטש ןופ סױרַא

 -רַאפ ןבָאה ייז .טייהרעקידעבעל טכַאנייב קידנפָאלש ןענערברַאפ טשינ ייז לָאז ןעמ זַא

 ,זדנוא וצ ןעמוקעג ןוא ףרָאד סָאד טזָאל

 -עגפיורַא ךיא בָאה הנשה-שאר ברע .ןגָאװ ןוא דרעפ ַא טַאהעג טָאה רעגָאװש ןיימ

 ןוא דניק ןטימ יורפ ןיימ ןוא רעדניק יד טימ עטַאלז ,לבייט רעטסעוװש עניימ טצעז

 ַא סלבייט עמומ ןיימ ייב טנדרָאעגנייא ייז ךיא בָאה טרָאד .עיליקעס ןייק טריפעגקעוַא

 .גנוניוו עסיורג ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,רעטסעוװש סרשָא ,ןירעגעווש

 שטשישזאו רעביא ןענאלפארע

 ןרעה וצ ידכ טָאטש ןיא ןעמוקעג ךיא ןיב ,הנשה-שאר גָאט רעטשרע רעד ,ירפ סנגרָאמוצ

 ןעמ ןוא ןענַאלּפָארע ןופ שיױרעג רעד טרעהעג ךיז טָאה טפול רעד ןיא .סעיינ סעּפע

 לאומש ,רעטעפ ןיימ טזָאלעג טשינ בָאה ךיא .ןעגנורידרַאבמָאב ףיוא טכירעג ךיז טָאה

 לוש ןיא ןעגנַאגעג ןיב ןיא .ךַאװש טליפעג ךיז טָאה רע לייוו ,לוש ןיא ןייג ,אריּפש

 ךיא בָאה רוזחמ ןוא תילט ןטימ סַאג ןיא סױרַא ןיב ךיא ןעוו .תילט ןייז ןעגנערב ידכ

 יןַאב רעד ייב ןלַאפעג ןענייז עכלעוו ,סעבמָאב יד ןופ ןסיירפיוא עטשרע יד טרעהעג

 ךיז קידנערַאש .טָאטש יד רעביא רעהפיוא ןָא טיירדעג ךיז ןבָאה ןענַאלּפָארע יד .עיצַאטס

 .בוטש ןיא ןעמוקעגקירוצ ךיא ןיב רעזייה יד ןופ טנעוו יד ייב

 ןופ רעניוונייא יד ייב לעיצעּפס ,קינַאּפ עסיורג ַא ןענַאטשטנַא זיא טָאטש ןיא
 יטשינ ,טָאטש ןופ קעװַא ךיילג זיא ןגָאװ ןוא דרעפ טַאהעג טָאה'ס רעװ .ווָאבילַאשז

 ןבילבעג ןענייז סָאװ יד .סיפוצ קעװַא ןענייז ערעדנַא .הנשה-שאר זיא'ס סָאװ קידנעקוק

 ףיוא יו רערעכיז ןעוועג זיא טרָאד לייו ,גרַאב ןפיוא קעװַא ןענייז טָאטש ןיא
 .ווָאבילַאשז

 טימ עקדיירפ ןיימ טצעזעגפיורַא ןוא ןגָאװ ןוא דרעפ טנַאּפשעג רעדיוו בָאה ךיא

 רימ ןוא סיפוצ ןעגנַאגעג ןענייז ערעטלע יד .רעדניק סלבייט עמומ ןוא רעדניק עריא

 רַאּפ ַא ךָאנ .םייהרעד ןיא ןבילבעג זיא רעטעפ ןיימ .עיליקעס ןייק קעװַא רעדיוו ןענייז

 ןיא ןעמוק ןסור יד זַא ,טדערעג טָאה ןעמ ןוא ,טליטשעגנייא קינַאּפ יד ךיז טָאה געט

 ןעמוקעג ןענייז ןסור יד ןוא ןשטייד יד זַא ,טסּוװעג ןַאד ןיוש טָאה ןעמ .טנגעג רעזדנוא

 ןסור יד ןלעװ םכסה םעד טױל ןזַא ןוא .ןלױּפ ןופ גנולייטעצ רעד ןגעוו םכסה ַא וצ

 .גּוב ךייט ןזיב ןלױּפ-חרזמ ןעמענרַאפ

 רעד תעב ןטעיוואס יד ייב

 .(ענסאס רתלא) ןרוא יבצ

237 



 יורֿפ ןייז ,אריֿפש (ןזח רעד) לאומש 'ר

 .(ןושרג ןוא עדיירפ) רעדניק ןוא לדניירב

28 

 רעד תעב .טָאטש ןיא ןעמוקעגקירוצ רימ ןענייז הנשה-שאר ךָאנ געט עקינייא

 עבמָאב ַא טָאה ,קירב רענרעזַײא .רעד וצ טליצעג ןעוועג זיא עכלעוו ,גנורידרַאבמָאב

 ןיא ןעקנוזעגנייא יו זיא ןינב רעצנַאג רעד ןוא ,ןייארַאפ רעקרעװטנַאה ןיא ןפָארטעג

 עלַא .ןדנּוװשרַאפ ןצנַאגניא זיא ךַאד רעד תעב ןביוא ןבילבעג זיא ליד רעד :דרע רעד

 יד ןוא רופיכיםוי טרעטנענרעד ךיז טָאה סע .רעדנוװ סָאד ןקוקנָא ןעגנַאגעג ןענייז

 .ןסור יד ןופ ןעמוקנָא סָאד קידנטרַאװנָא ,טקיורַאב ךיז ןבָאה רעטימעג

 רענייק .יירעסיש ַא ןכָארבעגסױא גנילצולּפ זיא ,"ירדנ לכ, ךָאנ ,טכַאנייב רופיכ-םוי

 ךעלטשער ןבָאה סָאד זַא ןעגנַאלק סױרַא ןענייז'ס .ןופרעד הביס יד טסיוועג טשינ טָאה

 רעד תעב .ןסֹור עקידנעמוקנָא עטשרע יד ףיוא ןסָאשעג ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןופ

 :"ירדנ לכ" ןופ ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ,תונברק עשידיי ייווצ ןלַאפעג ןענייז יירעסיש

 ,יורפ סטחוש לאיחי ןוא טַאלבצראווש קילאומש

 ןטעיוואס יד ייב
 וצ ןעמונעגקירוצ ךיז טָאה ןעמ .טכַאמ יד ןעמונעגרעביא ןסור יד ןבָאה רופיכ-םוי ךָאנ

 ןבָאה ןטיילק יד .לדנַאה םוצ רעװ ןוא הכאלמ וצ רעװ ,ןעגנוקיטפעשַאב עקידרעירפ יד
 לסיבַא ;זיירּפ ןדעי רַאפ טפיוקעגּפָא ץלַא ןבָאה ןסור יד לייוו ,טקידיילעגסיוא לענש ךיז

 ןעמ לייוו ,ןסַאּפָאז ענעדישרַאפ טימ טגרָאזַאב ךיז גנורעקלעפַאב עשידיי יד ךיוא טָאה

 טייצ רעצרוק ַא ךָאנ .הכאלמ ןוא רחסמ ןיא ןטייצ ערעווש ןָא ןעמוק'ס זַא טליפעג טָאה

 זייוכעלסיב ךיז טָאה לדנַאה רעד ןוא ,טעברַא ןָא ןבילבעג רעקרעװטנַאה עלַא ןענייז

 יד רַאפ טלעג ןייק ןעמענ טלָאװעג טשינ ןבָאה טנגעגמוא רעד ןופ ןרעיוּפ .טלעטשעגּפָא

 ,רעדיילק ,ךיש טגנַאלרַאפ ןבָאה ןוא ,טָאטש ןיא טכַארבעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןטקודָארּפ

 .ץלַאז ןוא טּפַאנ
 .לעטרַא ןַא ןיא טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה ,טָאטש ןופ סערַאלָאטס יד טסייה סָאד ,רימ

 ןעװעג טיבעג ןשיסור ןופ ןשטייד עלַא ןענייז ךַאמּפָא ןשיסור-שטייד ןטיױל יוװ ױזַא

 ןשטייד יד ךיוא ןבָאה ,דנַאלשטייד ןייק רעבירַא ןוא רעטרע ערעייז ןזָאלרַאפ ןעגנוווצעג

 דצ ןעמוקַאב ןבָאה רימ .רעזייה ערעייז טזָאלרַאפ טנגעגמוא ןוא טָאטש רעזדנוא ןופ

 ,סנכש ןייז ןוא סרעסָאלש םעד לטרעב :גרַאב ןפיוא רעזייה עשישטייד ייווצ טלעטשעג

 וו ,זיוה סלזיילג רזוע ןבעגעג ךיוא זדנוא טָאה ןעמ .ןסעגרַאפ בָאה ךיא ןעמָאנ סנעמעוו

 ןעװעג זיא לעטרַא ןיפ ןעמָאנ רעד .רעיאא ןופ דַאלקס םעד טַאהעג טָאה רַאלק

 ו ,"וװָאשטשורכ,



 ןופ ןסַאּפַאז ןבילברַאפ ךָאנ ןענעז'ס לייוו ,טעברַא גונעג ןעוועג זיא טייצ עטשרע יד

 טעברַא עטַאווירּפ ןייק .גָאט וצ גָאט ןופ רעגרע ןרָאװעג זיא עגַאל יד רעבָא ,ןלַאירעטַאמ

 ,לבעמ רקיעב ןוא ,גנוריגער רעד רַאפ רָאנ טעברַאעג ןבָאה רימ ןוא ,ןעוועג טשינ זיא

 לשרעה ןעוװעג זיא לעטרַא ןופ רעטלַאװרַאפ .סעפַאש ןוא ןשיטיביירש ,ןשיט ,ןלוטש

 ,רואינש ןעװעג ןיא רעניזַאגַאמ :קילאװ עילא ןעוועג זיא ישטשעודעיװַאז :זאלג

 ןענייז רימ רעבָא ,רענעלק ץלַא ןרָאװעג ןענייז ןטסנידרַאפ יד .רעטָאפ סרואינש עצלורס

 טרעוו יד ןצַאשּפָא םייב קיטכיזרָאפ רעייז ןעוועג ןענייז רימ לייוו ,ןעמוקעגכרוד זיא/סדיוו

 ןעמ טָאה רעטעּפש .חוויר רעקירעהעג ַא ןביילב זדנוא לָאז'ס ידכ ,טעברַא רעדעי ןופ

 ביוא .סעדַאגירב ןיא טלייטעצ ןעוועג ןענייז רימ .סעמרָאנ ןופ םעטסיס םעד טריפעגנייא

 עמרָאנ יד טרעכעהעג ךיילג ןעמ טָאה עמרָאנ עטמיטשַאב יד טליפעגסיוא טָאה עדַאגירב ַא

 ירעטניה ןבילבעג קידנעטש ןענייז סעדַאגירב ערעדנַא יד זַא ױזַא ,טנעצָארּפ 10 טימ

 ןוא עטמַאַאב עיינ טקישעגניײרַא קידנעטש זדנוא טָאה ןעמ .טעברַא רעד ןיא קילעטש

 ןטסנידרַאפ יד תעב ,ןסקַאװעג זיא רעסערפ עטסיזמוא יד ןופ לָאצ יד זַא ױזַא ,רעעזפיוא

 .םעטסיס ןשיסור ןטיול -- רענעלק ןוא רענעלק ץלַא ןרָאװעג ןענייז

 ןעגנוטסעפ ןעיוב רימ
 טריזיליבָאמ טנגוי רעקידנטעברַא רעד ןופ לייט עסיױרג ַא ןעמ טָאה 1940 יאמ גנַאטנָא

 יד לייוו ,"טנגוי עקידנטעברַא, יד גָאז ךיא .טעברַא םישדח יירד ףיוא ײמרַא רעד ןיא

 יד רעדָא ,םַאטשּפָא ןשירחוס ןופ טנגוי רעד ֹוצ יורטוצ ןייק טַאהעג טשינ טָאה טכַאמ

 םעד טַאהעג בָאה ךיא .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ ַא וצ גירק ןרַאפ טרעהעג ןבָאה סָאװ

 עטריזיליבָאמ יד ןשיוװצ .ןרעוו וצ טריזיליבָאמ עטלייוװרעדסוא יד ןשיוװצ ןייז וצ דובכ

 .ערעדנַא ןוא רענייוו קחצי ,רעסקָאב יקוב ,זולג לשרעה ,טחוש לווייט ןעוועג ךיוא ןענייז

 .ץענערג רעשישטייד רעד ףיוא ,גוב םייב ,גָאליטסָא ןייק טקישעג זדנוא טָאה ןעמ

 ןַאב רעד טימ ןרָאפעג רימ ןענייז טרָאד ןופ .סיפוצ ןעגנַאגעג רימ ןענייז לעװַאק זיב

 ןפָארטעג רימ ןבָאה ץַאלּפ ןפיוא .גָאליטסָא ןייק סיפוצ רעדיוו טרָאד ןופ ןוא רימדול ןייק

 ערעדנַא ןופ ןוא ענװָאר ,קצול ,לעװַָאק ןופ :ןילָאװ ץנַאג ןופ עכעלטנגוי רעטנזוט

 ,טעברַא ערעווש ןיא ןטַאנָאמ יירד טכַארברַאפ טרָאד ןבָאה רימ .ךעלטעטש ערענעלק

 ןייק ןעמוקעגקירוצ ןענייז רימ .ןָאטעב ןוא ןזייא ןופ ןעגנוטסעפ טיובעג ןבָאה רימ

 ..ענעכָארבעצ ןוא עדימ שטשישזָאר

 יד טצעזעגרָאפ ןוא לעיטרַא ןיא טרעקעגקירוצ ךיז רימ ןבָאה שטשישזָאר ןיא

 יירד ףיוא טריזיליבָאמ רעדיוו זדנוא ןעמ טָאה ,חסּפ ךָאנ דלַאב ,1941 יַאמ גנַאפנָא .טעברַא

 -יטעיווָאס רעד רַאפ רעדלעפיילפ ןעיוב טפרַאדעג רימ ןבָאה לָאמסָאד .טעברַא ןטאנָאמ

 ןעמ טָאה עּפורג רעזדנוא .ןפורג יירד ןיא טלייטעצ זדנוא טָאה ןעמ .עיצַאיװַא רעש

 ערעזדנוא ּוװ ,טָאטש רעזדנוא ןופ רעטעמָאליק טכַא ךרעב ,ָאװָאשזּוא ןייק טקישעג

 יד טצונעגסיוא טָאה ,ךילרע רשָא ,רעגָאװש ןיימ .ןכוזַאב טנעקעג זדנוא ןבָאה סעילימַאּפ

 .סעצנילב טכַארבעג רימ ןוא תועובש ןיא טכוזַאב ךימ ןוא טייהנגעלעג

 טקנעבעג ןוא געט יד ןלייצ ןבוהעגנָא רימ ןבָאה ןכָאװ סקעז קעװַא ןענייז'ס ןעוו

 וצ ןעמוקקירוצ -- רקיע רעד ןוא טָאטש ןיא ערעיײט ערעזדנוא וצ ןעמוקוצקירוצ

 ...תוחוכ ערעזדנוא

 1041 ינוי רעט-22 רעד

 ןוא דנַאלשטיײיד ןשיװצ גירק יד ןכָארבעגסױא טעטרַאװרעדמוא זיא ינוי ןטס-22 םעד
 רעזדנוא .ןענַאלּפָארע עטשרע יד ןעזעג רימ ןבָאה גָאטרַאפ רעגיײזַא סקעז .דנַאלסור

 :טגָאזעג דלַאב טָאה רידנַאמָאק

 .("ערעזדנוא טשינ ןענייז סָאד ,) "יָארטס שַאנ עינ ָאטע,

 -טנַא זיא'ס ןוא ןגעקטנַא סױרַא ןענייז ןענַאלּפָארע עשיסור יװ ןעזעג ןבָאה רימ
 ,ןַאלּפָארע ןשישטייד ַא ןסָאשענּפָארַא ןבָאה רעילפ עשיסור יד .ףמַאק-טפול ַא ןענַאטש
 רעװָאר ַא ףיוא ןעמוקעג זיא טייצ רעצרוק א ךָאנ .זדנוא ןופ טייוו טשינ ןלַאפעג זיא סָאוװ

 ַא סױרַא זיא טָאטש ןיא לייוו ,ןבעל םייב ךָאנ ןענייז רימ בוא ,ןעז דרָאבמילק עבויל

 השמ ןעװעג ךיוא ןענייז עפורג ןיימ ןיא .טרידרַאבמָאב זדנוא טָאה ןעמ זַא ,גנַאלק
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 קילומש ,לגס לדנעמ ,רענייוו קחצי ,זייג השמ ,יקסראבארג השמ ,ןַאמריב ילא ,דרָאבמילק

 .ערעדנַא ןוא עּפסערעּפ ןופ רעיוכט ,ךאקייל לסינ ,רעדיינש לשרעה ,רעקרַאטש

 טרעלקרעד ןבָאה ןשטייד יד זַא ,ןדלָאמעג קורטילָאּפ רעד זדנוא טָאה קיטשירפ םייב

 ןוא ןסקיב ןטסַאק ַא טכַארבעג דלַאב טָאה ןעמ .ץענערג עשיסור יד רעבירַא ןוא גירק

 ןוא רעניארקוא יד ןעוועג ןענייז ןסקיב ןעמוקַאב וצ עטשרע יד .זדנוא ןשיווצ טלייטעצ

 ןוא סעקטַאלַאּפ יד ןעמונעגרעדנַאנַאפ ךיילג טָאה ןעמ .טלעפעגסיוא ןיוש טָאה ןדיי יד רַאפ

 .טעברַא רעד וצ דלעפ ןפיוא קעװַא
 ןביױהעגנָא זדנוא ןבָאה ןוא ןענַאלּפָארע סקעז ןגיולפעגנָא ןענייז םעדכָאנ ץרוק

 טליטשעגנייַא ךיז טָאה'ס ןעוו ןוא רעדעס עקימורַא יד ןיא ןפָאלעצ ךיז ןענייז רימ .ןסישַאב

 ןענַאלּפָארע ןגיולפעגנָא רעדיװ ןענייז ןַאד .טעברַא רעד וצ סױרַא רעדיוו רימ ןענייז

 טליטשעגנייא רעדיוו ךיז טָאה'ס ןעוו .ןביוהעגנָא רעדיוו ךיז טָאה גנורידרַאבמָאב יד ןוא

 ןופ סרעּפרעק ענעסירעצ רעקילדנעצ :דליב סָאזױרג ַא טקעלּפטנַא זדנוא רַאפ ךיז טָאה

 ןסיש טוװּורּפעג טָאה סָאװ ,רידנַאמָאק ַא ןופ רעּפרעק רעד ייז ןשיוװצ ןוא סעקינזַאכלָאק

 ןבָאה סָאװ ןליוק יד ןופ ןגיובעצ ןצנַאגניא ןעוועג זיא סקיב ןייז .ןענַאלּפָארע יד ףיוא

 ןענייז רימ .ןלַאפעג זיא רע ּוװ טרָא ןפיוא ןבָארגַאב םיא ןבָאה רימ ...ןפָארטעג םיא

 ַא ןעיוב ןביוהעגנָא רימ ןבָאה טרָאד ךיוא .קצול ןבענ ,קינרעס ףרָאד ןיא קעװַא

 ,ץַאלּפ-ילפ

 ןבָאה רימ ןוא ,טרידרַאבמָאב רעדיוו זדנוא ןעמ טָאה ,ינוי ןטסי25 םעד ,ךָאוװטימ

 רענסַארק רעד יוװ ױזַא .ץענערג רעשיסור רעטלַא רעד וצ ןרָאפ וצ לעּפַאב ַא ןעמוקַאב

 ,שטשישזָאר ךרוד ןייג טזומעג רימ ןבָאה ןסירעגפיוא ןעוועג ןיוש זיא קצול ןיא קירב

 ,שטשישזָאר ןעגנַאגעגכרוד טכַאנ ענעי ןענייז רימ .רעדלעו רעװעשטָאּפעלק יד ךרוד

 רימ .לייוו ַא ףיוא טשינ וליפַא ,ןלעטשּפָא ךיז טביולרעד טשינ זדנוא טָאה ןעמ רעבָא
 .טיילק סרעבקע לאיחי-השמ ןופ ּפערט יד ףיוא קידנציז רעבקע ףסוי-םולש ןפָארטעג ןבָאה

 ןיוש זיא טָאטש יד .סעילימַאפ ערעזדנוא רַאפ ןסורג ןבעגעגרעביא םיא ןבָאה רימ
 .סַאג ןיא רעייגכרוד ןייק ןעזעג טשינ טָאה ןעמ .טסוּפ ןוא קידייל ןעוועג

 טורעגּפָא ךיז רימ ןבָאה טרָאד .ענווָאר וצ טנעָאנ ןעמוקעגנָא רימ ןענייז סנגרָאמוצ

 ןרָאפעגכרוד ןענייז רימ ןעוו .רעטייוו טריפעג זדנוא טָאה ןישַאמ ַא .געוו ןרעווש ןופ

 ןענַאטשעג טרָאד ןוא ץערָאק ןייק ןעמוקעגנָא ןענייז רימ .טנערבעג טָאטש יד טָאה ענוװָאר

 רעניַארקוא יד לייוו ,רענעלק ןרָאװעג גָאט ןדעי טימ זיא לָאצ רעזדנוא .געט עקינייא

 וועיק ,(להיווז) קסנילָאװידַארגָאװָאנ ןרָאפעגכרוד ןענייז רימ .םייהַא ןפָאלעצ ךיז ןענייז
 -עגרָאפ ןוא טלעטשעגּפָא ךיז רימ ןבָאה טסַאלבָא רעװַאטלָאּפ ןיא .טעטש ערעדנַא ןוא
 יד ןקידנע םייב ןטלַאהעג ןבָאה רימ יו רעבָא .רעצעלּפיילפ ןעיוב ןופ טעברַא יד טצעז

 ןיא טלייטעצ רעדיוו זדנוא ןעמ טָאה ןַאד .טרידרַאבמָאב רעדיוװ זדנוא ןעמ טָאה טעברַא

 ןענייז ,טייצ עצנַאג יד ןעמַאזוצ ןטלַאהעג ךיז טָאה סָאװ ,עּפורג רעזדנוא וצ .ןּפורג

 א טמיטשַאב זדנוא טָאה ןעמ .טיילעגנויי רעװַאלסינַאטס עקינייא ןרָאװעג טלייטעגוצ

 ןָאילַאטַאב-סטעברַא ןַא וצ טלייטעגוצ ןוא דנַאלרעטניה ןיא טקישעגקעװַא ,רידנַאמָאק

 ןאילאטאב-סטעברא ןיא
 טשינ ןָאילַאטַאביסטעברַא רעזדנוא ןיוש רימ ןבָאה סיפוצ ןייג טייצ רעגנַאל ַא ךָאנ

 -ַאלסינַאטס ַא טָאה ווָאקרַאכ רעטניה .רעטייוו ןעגנַאגעג ןענייז רימ .טרָא ןפיוא ןענופעג

 זַא ,רעפעט םהרבַא טרסמרַאפ ,רידנַאמָאקירעטנוא רעזדנוא ןעוועג זיא סָאװ ,רוחב רעוו

 ןסייהעג ןוא רוכיש ןעוועג ןַאד זיא רידנַאמָאק רעד .ןגלָאפ טלָאװעג טשינ םיא טָאה רע

 ַא טלעטשעגקעװַא ןוא רעמַאק א ןיא ןסָאלשרַאפ ןרעּפעט טָאה ןעמ ,ןריטסערַא םיא

 םיא ףיוא ,רעּפעט םהרבַא וצ ןיירַא רידנמָאק רעד זיא טנװָא ןיא .ריט רעד רַאפ ךַאװ
 רעציזרָאפ םוצ קעװַא רעּפעט זיא טעדנּוװרַאפ קידנעייז .טעדנּוװרַאפ םיא ןוא ןסָאשעג

 ףליה עשיניצידעמ טרָא ןפיוא ןעמוקַאב טָאה רע .לובלב ןטימ השעמ יד טלייצרעד ןוא

 .ד.ו.ק.נ ןופ רידנַאמָאק רעד .רידנַאמָאק םעד טריטסערַא דלַאב טָאה .ד.וו.ק.נ יד ןוא

 -סיא ךיילג רע טָאה ,ןעזרעד זדנוא טָאה רע יו ױזַא ןוא ןפורעגפיונוצ זדנוא טָאה

 : ןגירשעג
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 -קעװַא זדנוא טָאה ןעמ .דיי ַא ןעוועג טסבלעז רע זיא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס יו
 .לָאטיּפש ןיא ןרָאװעג טריפעגרעביא זיא רעּפעט םהרבַא ןֹוא בַאטש ןיא טריפעג

 ביל רעייז טָאה רעכלעוו ,קורטילָאּפ ַא ,רידנַאמָאק ןרעדנַא ןַא ןעמוקַאב ןבָאה רימ

 םיא טימ ןבָאה רימ .רוכיש רעניילק ןייק טשינ ךיוא וצרעד ןוא ,ןעיורפ טַאהעג

 טָאה ןעמ ןוא שטנעמ רעשיטַאּפמיס ַא ןעועג אקווד זיא רע .געוו םעד טצעזעגרָאפ

 ןייגרעד ןביוהעגנָא םיא ןבָאה רעװַאלסינַאטס יד רָאנ ,ןעמוקסיוא םיא טימ טנעקעג
 .ןבעל סָאד

 טייוי טשינ ןָאילַאטַאב-סטעברַא ןַא ןיא ןבעגעגרעביא זדנוא רע טָאה ווָאטַארַאס ןיא

 זדנוא טָאה ןעמ .ײמרַא סיקסרָאקיש טריזינַאגרָא ךיז טָאה'ס ּוװ ,ָאװעשטשיטַאט ןופ

 ןעמונעג זדנוא ןעמ טָאה געט רָאּפ ַא ךָאנ .הביבס רעד ןיא ןרעױוּפ יד ייב טריטרַאווקניײא

 ַא ןעוועג טשינ ןיא ןסע ןייק ןוא עסיורג ַא ןעוועג זיא טלעק יד .טעברַא רעד וצ

 ןיא ןטערטעגנײרַא ןוא ָאװעשטשיטַאט ןייק קעװַא זיא עּפורג רעד ןופ לייט עסיורג

 ןצנַאג ןופ טסּוװעג טשינ ןבָאה ךיא ןוא ךאקייל ,רעדיינש .ײמרַא סיקסרָאקיש לַארענעג

 -רעד ךיז ןבָאה רימ ןעוו .ףרָאד ןיא טריטרַאװקנייא ןעוועג ןַאד ןענייז רימ לייוו ,ןיינע

 טקישעג רימ ןבָאה ,ײמרַא סיקסרָאקיש ןיא ןטערטעגניײרַא ןענייז עלַא טעמכ זַא ,טסּוװ

 רע .ײמרַא רעד ןיא ןעמעננָא ךיוא זדנוא טעוװ ןעמ ביוא ,ןסיוורעד ךיז ךאקייל לסינ

 רעדיינש רעבָא .ןעמוק ןסייהעג זדנוא טָאה ןעמ זַא הרושב רעד טימ ןעמוקעגקירוצ זיא
 :טגָאזעג טָאה

 ןבָאה רימ סָאװ סעטַאמש לסיב סָאד ןפיוקרַאפ רעירפ לעװ ךיא 1 הלהב יד זיא סָאוװ;
 ."ןרָאפ רימ ןלעוו םעדכָאנ ןוא

 עיסאילטימ ןיא

 -שיטַאט ןייק ןעמוקעג ךעלדנע ןענייז רימ ןעוו .געט עקינייא ייברַאפ ןענייז ױזַא

 טקנוּפ-למַאז ןיא ןבילברַאפ ןענייז רימ .ןעוועג טשינ טרָאד עיסימָאק יד ןיוש זיא ָאוועשט

 ןייק ןעמוקעגנָא ןענייז רימ ןעוו .עיסַא-לטימ ןייק קעװַא רעטילימ ןטימ ןעמַאזוצ ןוא

 ייב ,זדנוא טָאה ןעמ ןוא עיסימָאק ַא רַאפ טלעטשעג זדנוא ןעמ טָאה דַאבַא-לאלאשזד

 .ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז ןקַאילָאּפ יד זיולב ןוא ,ןפרָאװעגּפָא ,ןדיי 0

 .רימַאקשַאט ןיא בורג"ןליוק ַא ןיא ןרָאװעג טקישעג ןענייז ןדיי ענעפרָאװעגּפָא יד

 ןבילברַאפ טרָאד ןענייז ךאקייל ןוא ךיא .ןפָאלטנַא דלַאב טרָאד ןופ זיא לייט עטסערג יד

 רעד ייב טעברַאעג טָאה רעכלעוו ,רעגערט ןמלק ןפָארטעג ךיא בָאה טרָאד .טייצ עצרוק ַא

 ייז .המלש ןוז ןייז ןוא רעבקע לסוי-לאומש ןפָארטעג ךיוא ךיא בָאה רימאקשאט ןיא ,ןַאב

 רעביא .ןברָאטשעג ןצרוק ןיא זיא לסוי-לאומש .דנַאטשוצ ןכעלקערש ַא ןיא ןעוועג ןענייז

 ןסע ןבעגעג ןוא ךיז וצ ןעמונעגניירַא םיא ,זיגריק א ןעוועג םחרמ ךיז טָאה ןהמלש

 .ןברָאטשעג םעדכָאנ ץרוק זיא ןוא ןעיידרַאפ טנעקעג טשינ ןיוש ןסע סָאד טָאה רע רעבָא

 ןפיולטנַא טרָאד ןופ ןסָאלשַאב רימ ןבָאה בורג:ןליוק ןיא ןטעברַא טייצ רעצרוק ַא ךָאנ

 ןסָאלשעגנָא ךיוא ךיז טָאה עּפורג רעזדנוא וצ .וצרעד ןטיירג ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןוא
 .געוו ןיא טזָאלעג ךיז ןוא קירב יד רעבירַא רימ ןענייז ןגרָאמירפ ןסיוועג ַא ןיא .ןמלק

 רעד טימ ןרָאפ טַאהעג ארומ ןבָאה רימ לייוו ,סיפוצ געט ייווצ ןעגנַאגעג ןענייז רימ

 .סעװַאלבָא עטפָא ןעמוקעגרָאפ ןענייז'ס ּווװ ,ןַאב

 ןעמוקַאב רימ ןבָאה טרָאד .ןאגנַאמַאנ ןייק ןעמוקעגנָא רימ ןענעז געט עקינייא ךָאנ

 טשינ טָאה סָאװ ,ןמלק .טּפַאשרעיײטשרָאפ רעשילױּפ רעד ןופ ףליה רעד טימ טעברַא

 בָאה ךיא .קעװַא זיא -- טעברַא ןייק ןעמוקַאב טשינ טָאה ןוא ןטנעמוקָאד ןייק טַאהעג

 .ןעזעג טשינ רעמ םיא
 ךיא .ךאינָאק הכלמ ןוא קינרוקש לטיג ןּפָארטעג ךיא בָאה קרַאמ ןפיוא קידנעייג

 ןופ טייוו טשינ טניווװעג ןבָאה ייז ..רעכעלשטנעמ לסיב ַא ןעזעגסיוא ןַאד ןיוש בָאה

 ;ערדױו דוד ןעמוקעג רימ וצ זיא געט רָאֹּפ א ךָאנ .טניווװעג בָאה ךיא ּוװ ,ןַאגנַאמאנ
 טניוועג טָאה רע ןעמעוו טימ ,הכלמ ןוא לטיג ךרוד רימ ןגעוו טסּוװרעד ךיז טָאה רע

 ,ןעמַאזוצ
 ןעמונרַאפ ןבָאה ןוא סיֹורָאפ ןרישרַאמ ןבױהעגנָא ןבָאה ןסור יד ןעוו ,1945 ןיא

 רָאנ ןעמוקַאב בָאה ךיא .שטשישזָאר ןייק ווירב ןביירש ןביוהעגנָא ךיא בָאה ,שטשישזָאר
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 סָאװ ,רעטסעווש ןיימ ןופ ןכש ַא ,לַאװָאק רעד יקסווָאלזָאק ,קַאילָאּפ ַא ןופ ,רעפטנע ןייא

 ייוצ סרעטסעװש ןיימ זַא .ןבירשעג רימ טָאה רע .דזעיערּפ ןרעביא טניווװעג טָאה

 ןענייז ,רעדניק ייווצ עריא טימ לבייט עניזוק ןיימ ןוא ,ךילרע לארשי ןוא בקעי ,רעדניק

 רע זַא ,לטרַאק ַא בקעי ןופ ןעמוקַאב ךיא בָאה םעדכָאנ טייצ עצרוק ַא ,ןבעל ןבילבעג

 ערעדנַא עלַא טימ ןעמַאזוצ ,ךיא בָאה 1946 רָאי ןיא .שזדָאל ןיא לארשי ןפָארטעג טָאה

 | ,דנַאלסור ןזָאלרַאפ וצ טריטּפָא ,רעגריב עשיליוּפ

 לארשי-צרא ןייק געוו ןפיוא
 ןבענ טָאטש ַא ,עראשז ןייק טכַארבעג זדנוא ןעמ טָאה ןליױּפ ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו

 רמושה יו ,סעיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ עקינייא ןעוועג ןיוש ןענייז טרָאד .ווַאלצָארוװ

 ידכ ,"הינודרוג, ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז בָאה ךיא ."הינודרוג, ,ר"תיב ,"רורד, ,"ריעצה
 טשינ ,עצמעינ ןייק רעבירַא רימ ןענייז טייצ רעצרוק ַא ךָאנ .לארשייץרא ןייק ןרָאפ וצ

 ,רעגַאל-רעדניק ַא ןיא גנוקיטפעשַאב ןעמוקַאב רימ ןבָאה טרָאד .ךַאבנכייר ןופ טייוו

 חרימש ןטלַאהעג רימ ןבָאה טרָאד .םימותי עשידיי ענענופעגּפָא טכַארבעג טָאה ןעמ ּוװ
 .לארשייץרא ןופ גנוטכיר רעד ןיא טריפעגסױרַא רעדניק יד טָאה ןעמ זיב ,טכַאנ ןוא גָאט

 עשרַאװ ןייק טקישעג ,תורוחב 2 ןוא םירוחב 10 ןופ עּפורג ַא ,זדנוא ןעמ טָאה ןַאד

 ײנַאגרָא עלַא טקילײטַאב ךיז ןבָאה טעברַא רעד ןיא .תוברוח יד ןופ זורג םעד ןקינייר

 ןעועג זיא'ס ּוװ ,שזדָאל ןרָאפעגכרוד רימ ןענייז עשרַאװ ןייק געוו ןפיוא .סעיצַאז
 רימ ידכ ,ךיש ןוא ,רעדמעה ,רעגיצנַא עיינ ןעמוקַאב רימ ןבָאה טרָאד .זכרמ רעזדנוא

 ןייפ רעייז זדנוא ןעמ טָאה עשרַאװ ןיא טעטימָאקילַארטנעצ ןיא .םשור ןטוג ַא ןכַאמ ןלָאז

 ףירצ ַא ןעמוקַאב ןבָאה רימ .ןשינעפרַאדַאב עלַא טימ ןטלַאהעגסיױא ןוא ןעמונעגפיוא

 זדנוא טָאה ןעמ .םרַאפ-םיצולח עטמירַאב יד ןעוועג גירק ןרַאפ זיא'ס ּוװ ,ויָאכָארג ףיוא
 ,טנידרַאפ טוג ןבָאה ןוא טעברַא ייב ןענדרָאניײא ךיז ןפלָאהעג

 ,שזדָאל ןייק קעװַא ןיב ךיא ןוא טזָאלעגרעדנַאנַאפ הצובק יד ןעמ טָאה עשרַאװ ןיא

 ,רעטייוו ןרָאפ וצ ייר ןיימ ןעמוקעג זיא'ס ןעוו .ןטַאנָאמ עקינייא ןבילברַאפ ןיב ךיא יו

 ןשיווצ ,םירבח 40 טלייצעג טָאה סָאװ ,ווַאלוּפ ןופ הצובק ַא וצ טלייטעגוצ רימ ןעמ טָאה
 השימ ,שטשישזָאר ןופ לרָאּפ ַא ןפָארטעג ךיא בָאה טרָאד .רבח ַא ןופ ןרעטלע ךיוא ייז

 .הפיח זיב געוו ןצנַאג םעד טכַאמעגכרוד ךיא בָאה ייז טימ ,רעגנַאל האל ןוא

 ןסייהעג ןוא ץענערג רעד וצ טריפעגוצ זדנוא ןעמ טָאה טכַאנ רערעטצניפ ַא ןיא
 רימ רָאנ יו ןוא ,ןײלַא ךַאװו רעשילוּפ רעד רַאפ טַאהעג ארומ ןבָאה רימ .סױרָאפ ןייג

 ךיא .רעכיז טליפעג ןיוש ךיז רימ ןבָאה רענלעז ןשיכעשט ןטשרע םעד ןפָארטעג ןבָאה
 :ןעװעג זיא טלעטשעג זדנוא טָאה רע סָאװ עגַארפ עטשרע יד זַא ,קנעדעג

 ,(? ריא טייז לפיוו : טסייה סָאד) 77 סַאװ ָאקלָאקס,

 ךרודַא ןענייז רימ .ךַאװ-ץענערג רעד זיב טריפעגוצ עקַאט זדנוא טָאה רענלעז רעד

 םעד ףיוא טריפעגּפָא זדנוא טָאה סָאװ ,ָאטױא ןַא ןעמוקעג זיא ןַאד .לָארטנָאק עטכייל ַא

 ייוצ ןעמוקעג ןענייז סנגרָאמוצ .גָאט ןייא ןעוועג רימ ןענייז טרָאד .טקנוּפ ןטשרע

 ןעמונעגפיוא זדנוא טָאה טרָאד .ַאװַאלסיטַארב ןייק טריפעגקעווַא זדנוא ןוא ןטנַאיצילָאּפ

 ייוצ ןעמוקעג רעדיװ סנגרָאמוצ ןענייז ןקיטכענרעביא ןכָאנ .ןַאמדירפ רעסיוועג ַא
 רעטייוצ רעד ףיוא .קירב ַא וצ ָאטיוא ןַא ןיא טריפעגרעביא זדנוא ןוא ןטנַאיצילָאּפ

 טריפעגרעביא זדנוא טָאה סָאװ ,ָאטיוא רעטייווצ ַא טרַאװעג זדנוא ףיוא טָאה קירב טייז

 ,לָאטיּפש-דלישטָאר ןיא ,ןיוו ןייק

 ןעוועג טרָאד ןענייז רימ .טקנוּפ ןרעדנוזַאב ריא טַאהעג ײטרַאּפ עדעי טָאה ןיוו ןיא

 יד ןײגכרודַא סָאד ,געװ םענופ לייט ןטסרעװש םוצ טיירגעג ךיז ןוא ,טייצ עצרוק ַא
 ,זדנוא טָאה ןעמ .לארשייץרא ןייק געוו רעזדנוא ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ענָאז עשיסור

 "רעצרַאוװש , רעלעיצעּפס ַא .ץענערג רעשיסור רעד וצ טנָאנ טריפעגוצ ,עּפורג ערעסערג ַא

 -סגנודייש ַא וצ ןעמוקעגנָא רימ ןענייז סנגרָאמוצ .טכַאנ עצנַאג ַא טריפעג זדנוא טָאה
 השמ ןפָארטעג ךיא בָאה טרָאד .ןטַאנָאמ עקינייא ןבילבעג רימ ןענייז טרָאד .טקנוּפ

 ,געוודייש ןופ טייוו טשינ .עקירעמַא ןייק ןרָאפ וצ ייר ןייז ףיוא טרַאװעג טַאה רע .טייח
 לשנַא ,רעטכיד עקיש ןוא הכלמ .ךאינָאק קחצי ןפָארטעג ךיא בַאה ,לעכימ-רעדניב ןיא



 ןענופעג ךיוא ךיז טָאה ייז ןופ טייו טשינ .בקעי רעדורב ןייז ןוא יורפ רעד טימ ןּוג

 .ןעעז ייז ךאינָאק קחצי טימ ןרָאפעג ןיב ךיא .ערדיוו דוד ןוא השמ

 ןטלַאהרַאפ ךיז ןבָאה ןוא ,רעטייו ןרָאפעג רימ ןענייז ןטַאנָאֿמ עכעלטע רָאנ

 ןבָאה טרָאד ךיוא .דלַאװנעדנאנג ,ץענערג רעשינעילַאטיא רעד רַאפ טקנוּפ ןטצעל ןפיוא

 .נעו רעזדנוא ןצעזרָאפ טנעקעג ןבָאה רימ ןיב טייצ עסיוועג ַא ןטלַאהרַאפ ךיז רימ

 ןעמ ןוא ץענערג רעשינעילַאטיא רעד וצ טריפעגוצ זדנוא ןעמ טָאה טנוװָא ןסיוועג ַא

 טכַאנ עצנַאג ַא ןעגנַאגעג ןענייז רימ .ןייג ֹוצ גנוטכיר רעכלעוו ןיא ןזיוועג זדנוא טָאה
 ,געו ןרעוװש ַא טכַאמעגכרוד ןבָאה רימ .יינש ןפיט ןיא קידנעקניז גרעב-ןּפלַא יד ןיא

 ,ןעיורפ ערעגנַאװש וליפַא ןוא ןשטנעמ ערעטלע זדנוא ןשיוװצ טַאהעג ןבָאה רימ לייוו
 ןוא קירטש ןופ ףליה רעד טימ .ףליה רעזדנוא ןיא טקיטױנעג ךיז ןבָאה עכלעוו

 .גרעב יד ןיא רעטרע עקישטילג עכעלרעפעג ןייגכרוד ןפלָאהעג ייז רימ ןבָאה סנקעטש

 ןיוש רימ ןענייז םעדכָאנ גָאט ַא ןוא ,ָאנארעמ ןייק ןעמוקעגנָא רימ ןענייז סנגרָאמוצ

 טרַאװעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ רעטרעדנוה ןפָארטעג רימ ןבָאה טרָאד .ןַאלימ ןיא ןעוועג

 ,לארשי-ץרא ןייק ןעמענ ייז ןלָאז סָאװ ןפיש ףיוא

 ןבָאה טרָאד .וקסאילגאב ןייק רעבירַא רימ ןענייז ןַאלימ ןיא טלַאהפיוא ןצרוק ַא ךָאנ

 םירוחב יד זַא ,ןבעגוצ זומ ךיא .רעוועג טימ ךיז ןצונַאב ןופ םינומיא טכַאמעגכרוד רימ

 ןוא ןבעגעגרעביא רעייז ןעוועג ןענייז גנוגעווַאב -החירב רעד ןיא טעברַאעג ןבָאה סָאװ

 .ץרַאה ןצנַאג ןטימ ןוא תומילשב תוחילש רעייז טריפעגסיוא ןבָאה

 גנודנירג יד טרירַאלקעד טָאה ןוירוג-ןב ןעוו גָאט ןיא ,1948 יַאמ ןט-15 םעד ,קיטיירפ

 'עגנָא זיא עכלעוו ,"אילאדיפמאק , ףיש רעד ףיוא ףױרַא רימ ןענייז ,לארשי תנידמ ןופ

 ,ןוינכט ןיא טריפעגקעװַא זדנוא טָאה ןעמ .יאמ ןטס-22 םעד ,קיטיירפ הפיח ןייק ןעמוק

 בָאה טרָאד ןוא ,"תבש גנוע, ןַא טנדרָאעגנייא זדנוא טָאה ןעמ .טקיטכענעג ןבָאה רימ ּוװו

 'וצ .ןוז סרעדיינש לאירבג םייח :דנַאל ןיא רעשטשישזָאר ןטשרע םעד ןפָארטעג ךיא

 ,דיל-תיב ןייק טרָאד ןופ ןוא ביבאילת ןייק טריפעגקעוַא זדנוא ןעמ טָאה ,תבש ,סנגרָאמ

 ,ל"הצ ןיא טריזיליבָאמ זדנוא טָאה'מ וו

 רעד ךָאנ ןוא ל"הצ ןיא רענלעז סלַא רורחשה-תמחלמ יד טכַאמעגכרוד בָאה ךיא

 .ײמרַא-לארשי רעד ןופ ןרָאװעג טיײרפַאב ךיא ןיב המחלמ

 ןעמָאנ ןקידתולג ןיימ ןטיבעג דלַאב בָאה ךיא .עטכייל ַא רעייז ןעוועג זיא הטילק ןיימ

 םילוע עיינ עלַא ףיוא יאוולה ,ןבעל יינ ַא ןבױהעגנָא ןוא ,ןרוא יבצ ףיוא ענסָאס רתלא

 !טגָאזעג
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 י"א ןייק יימרא רעשיליופ רעד טימ
 יקסראבארג השמ

 םייב הבוט יווֿפ ןוא יקסראבארג השמ
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 .שטשישזָאר-תיב ןופ המישר

 שטשישזָאר ןיא טנגוי לייט ןטסערג םעד ןעמונעג ןטעיװָאס יד ןבָאה 1941 יאמ ןט74 םעד

 טקישעג ןיב ךיא .געט 90 ןופ הפוקת ַא ףיױא ןעגנוביא עשירעטילימ ןוא טעברַא ףיוא
 חטש ןסיורג ַא ןכיילגסיוא ןוא ןטיירגוצ םייב ,ָאװָאשזוא ףרָאד ןיא טעברַא ףיוא ןרָאװעג
 -סיוא זיא גנילצולּפ .ערעוװש רעייז ןעוועג ןענעז ןעגנוגנידַאב יד .דלעפ-ילפ ַא רַאפ
 ןוא סָאַאכ ַא ןענַאטשטנַא ןיא'ס .דנַאלשטייד ןוא דנַאלסור ןשיװצ המחלמ יד ןכָארבעג
 .עטריזיליבָאמ יד ןוא גנוריפנָא רעד ייב קינַאּפ ַא

 סָאװ ,רָאטקַארט ַא ףיוא ןפָאלטנַא רימ ןענעז ןריציפָא עשיסור עכעלטע טימ ןעמַאזוצ

 ןפיוא .ענווָאר ןופ גנוטכיר רעד ןיא קעװַא ןענעז ןוא ןענופעג קילעפוצ ןבָאה רימ
 ינעב ,ערדיו דוד :טָאטש רעזדנוא ןופ ןדיי עקינייא ךָאנ טנגעגַאב ךיא בָאה געװ
 ןפיוא ןרָאפעג רימ ןענעז געוו םעד ןופ לייט ַא .סעמַאש הילדג ,רעגניוועל לּפָאק ,רעוװָאלב
 ּוװ עטָאר רעד ןופ רידנַאמָאק רעד .סופוצ ןפָאלעג רימ ןענעז געוו לייט ַא ןוא רָאטקַארט

 זיא ןעמָאנ ןייז ,ןַאטיּפַאק רעשידיי ַא ןעוועג זיא ,קלָאּפ רעטס-72 ,ןענופעג ךיז בָאה ךיא
 .ווָאקרעב ןעוועג

 טּפַאלקעצ זייוולייט ןעוועג טָאטש יד ויא ,ענוװָאר ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז רימ ןעוו
 ןבָאה ָאד .ץערָאק ןייק ןפָאלטנַא רימ ןענעז ענוװָאר ןופ .עיצַאיװַא רעשישטייד רעד ןופ
 ןעמוקַאב ןבָאה רימ .רענייוו קחצי ןוא דרָאבמילק השמ ,ענסָאס רעטלַא ןפָארטעג ךיוא רימ

 רעדָא רָאטקַארט ַא ףיוא ,סופוצ :ןעלטימ עקכעלגעמ עלַא טימ ןפיולטנַא וצ לעּפַאב ַא

 ,רימָאטישז ךָאנ זיב טּפעלשרעד ךיז רימ ןבָאה ױזַא .ָאטױא ןַא ףיוא

 -ברעמ ןופ עקימַאטשּפָא עלַא זַא ,ןענילַאטס ןופ לעפַאב ַא סױרַא זיא טייצ רענעי ןיא
 טרעטיײװרעד ןרעװ ןזומ (?סעקינדַאּפַאז, :שיסור ףיוא) דנַאברַאפנטַאר ןופ לייט ןקיד
 -ניײרַא ךיוא ןענעז ?סעקינדַאּפַאז , עירָאגעטַאק רעד וצ .זַא ,ךעלדנעטשרַאפ .טנָארפ ןופ
 ןופ קורדסיוא ןַא ןעוועג זיא לעפַאב סנילַאטס .ןילָאװ ןופ רעגריב יד ןרָאװעג טנכערעג

 ןענעז עכלעוו ,דנַאברַאפנטַאר ןופ ןטיבעג -ברעמ יד ןופ רעגריב יד וצ יורטוצמוא
 ייטעיווָאס רעד ןופ ןרישרַאמנײרַא ןכָאנ ,דנַאברַאפ-ןטעיװָאס ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעגנָא
 ,1929 רעבמעטּפעס ןט7-17 םעד דנַאלסורסייוװ-ברעמ ןוא עניארקוא-ברעמ ןיא ײמרַא רעש

 עשיניַארקוא יד ןופ ליפ .הכולמ רעשילוּפ רעד ןופ גנולַאפעצ רעד ןופ טַאטלוזער ןיא

 ןופ טריטרעזעד טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב ןבָאה ײמרַא רעטיור רעד ןופ רענלעז
 יד טגָאזעגוצ ןבָאה עכלעוו ,ןשטייד יד וצ רעבירַא רעװעג רעייז טימ ןענעז ןוא טנָארפ
 ..הנידמ עקידנעטשבלעז ַא רעניַארקוא

 ןכָאנ דלַאב ,ייז ןעמ טָאה "סעקינדַאּפַאז, יד וצ גנואיצַאב ַאזַא ןופ טַאטלוזער ןיא

 יד ןיא ןטעברַא עטסרעװש עמַאס יד וצ טקישעגקעװַא ,טנָארפ ןופ ןרעטייוורעד

 טימ ןעמַאזוצ ,ךיא .ןעגנוגנידַאב ערעווש ערעיוהעגמוא ייב ,רעצעלּפ עטסכעלרעפעג עמַאס

 ילא ,גרעבכַאה השמ ,רעּפעט םהרבַא ,ענסָאס רעטלַא ,ערדיוו דוד ,דרָאבמילק השמ

 גנוריפנָא רעד רעטנוא זָאכלָאק ַא ןיא ןטעברַא ןבילברַאפ ןענעז ,זייג השמ ןוא ןַאמריב

 רעד וצ ןריפ זדנוא רע טגעלפ גָאט ןדעי .ריציפָא ןשיניַארקוא ןשיטימעסיטנַא ןַא ןופ

 -טנַארַאפ ַא סלַא טמיטשַאב ךימ טָאה ריציפָא רעד .סופוצ רעטעמָאליק רעקילדנעצ טעברַא

 םעד ןופ רעטערטרַאפ רעד ,עּפורג רעצנַאג רעד רַאפ ןסע סָאד ןלעטשוצ ןרַאפ ןכעלטרַאװ

 .ווָאװַאלסינַאטס ןופ דיי ַא ןעוועג זיא רעפלעהטימ רעטנָאנ ןייז ןוא ריציפָא

 ,ריציפָא םעד ןופ רעטערטרַאפ ןשידיי םעד טימ טגירקעצ ךיז טָאה רעּפעט םהרבַא

 רעד ןיא טרעטש רעּפעט םהרבַא זַא ,ריציפָא ןרַאפ טגָאלקרַאפ טרָאּפָאז ךיז טָאה רענעי



 ןריטסערַא ןלױפַאב דלַאב טָאה ריציפָא רעד .ןשטנעמ יד טריזילַארַאמעד ןוא טעברַא

 רעמיצ ןיא ריציפָא רעד ןיײרַא זיא טכַאניב .הנשהישאר ברע ןעוועג זיא סָאד .ןעמהרבא

 זיא םהרבַא .רעװלָאװער ןייז ןּופ ןסָאשעג םיא וצ ןוא ,טריטסערַא ןעוועג זיא םהרבַא יו

 טָאה רע זַא רעכיז קידנעייז ,ריציפָא רעד .טולב טימ ןסָאגַאב רעטעדנווירַאפ ַא ןלַאפעג

 ךיש ענייז םיא ןופ ןּפעלשּפָארַא ףכית ןלױפַאב טָאה ,טױט םוצ ןסָאשרעד ןעמהרבַא
 6 .ןבָארגַאב םיא ןוא

 שינרעטצניפ רעד בילוצ ןוא ,טעדנּוװרַאפ זיולב ,טגָאזעג יו ,ןעוועג זיא סהרבַא רעבָא

 םהרבַא ןטעדנּוװרַאפ םעד ןעמונעג ןבָאה רימ .טקרעמַאב טשינ סָאד ריציפָא רעד טָאה

 ןבָאה ןטרָאד ,ףליה עשיניצידעמ ןבעגעג םיא ןוא ,זָאכלָאק ןופ רעציזרָאפ םעד וצ

 ךיז טָאה רע ןעוי ןוא ןפָאלש קעװַא זיא ריציפָא רערוכיש רעד .ןטלַאהַאב ןעמהרבַא רימ

 רע "!רעטױט רעד ךיז טניפעג ּוװ, :ןגירשעגסיוא רע טָאה ,ףָאלש םענופ טּפַאכעגפיוא

 .בוטש וצ בוטש ןופ טכוזעג םיא טָאה

 ןענעז טכַאניײב ןוא .ד.וו.ק.נ רעד וצ טרינָאפעלעט טָאה זָאכלָאק ןופ רעריפנָא רעד

 ,לָאטיּפש ןיא טריפעגקעװַא םיא ןוא םהרבַא ןטעדניװורַאפ םעד ןעמונעגוצ ,ןעמוקעג ייז

 ריציפָא םעד ןיוש רימ ןבָאה רעמ .גנושרָאפסיױא ןַא ףיוא ןעמונעג ייז ןבָאה ריציפָא םעד

 .ןעזעג טשינ

 רימ .קורטילָאּפ ַא ,ריציפָא ןטייווצ ַא טקישעג זדנוא ןעמ טָאה ,לַאפרָאפ םעד ךָאנ

 רימ ןענעז חרזמ וצ געוו ןקידרעטייוו םעד ןוא ,ןשטנעמ 55 ןופ עּפורג ַא ןעוועג ןענעז

 -נעטשנָא ןַא סלַא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ריציפָא רעיינ רעד .ןַאבנזייא רעד טימ ןרָאפעג

 ןטייברעביא טקיליװַאב טָאה רע ןוא טעדניירפַאב םיא טימ ךיז ןבָאה רימ .שטנעמ רעקיד

 ַא ףיוא ןעמוקנָא טפרַאדַאב ןבָאה רימ ּוװ ץַאלּפ ןטנעָאנ םעד שינעגייצ-עזייר רעד ןיא

 ףיוא ןוא געוו רעטייוו ַא רעייז ןעוועג זיא סָאד .ריביס ןיא ,קסמָא ,טֹרֶא קידרעטייוו רָאג
 .ןסע ןעמוקַאב רימ ןבָאה עיצנַאטס רעדעי

 .וָאװַאלסינַאטס ןופ ןוא שטשישזָאר ןופ ןדיי ןענופעג ךיז ןבָאה עּפורג רעזדנוא ןיא

 טרעקעגמוא ךיז ןבָאה ןוא ןפָאלטנַא סנטײצַאב ןענעז עּפורג רעזדנוא ןופ רעניַארקוא יד

 שיטקַאפ ןענעז ןוא סיורָאפ טרישרַאמ טייצ עצנַאג יד ןבָאה ןשטייד יד .רעזייה ערעייז וצ

 ,עכלעזַא זדנוא ןשיװצ ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה'ס .זדנוא רעטניה טייצ עצנַאג יד ןעוועג
 טשינ ידכ ,ןשטייד יד ייב ןביילבוצרעביא רעסעב ןיוש זיא'ס, :טגָאזעג ןבָאה עכלעוו

 ."ןעגנורעדנַאװ ערעזדנוא ןופ ןגעוו יד ןיא ןדייל ערעווש יד ןכַאמוצכרוד

 זדנוא וצ ךיז טָאה רעכלעוו ,ןייטשרעבליז םייח טנגעגאב רימ ןבָאה געוו ןפיוא

 .וָאטַארַאס ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז רימ .ןסָאלשעגנָא

 .ןקנַאט ןגעק רעבירג ןבָארג ףרָאד ַא ןיא ןרָאװעג טקישעג רימ ןענעז ווָאטַארַאס ןיא

 ָאד .עטריטסערַא יו ױזַא -- ןעגנוגנידַאב ערעווש רעיוהעגמוא ןיא טעברַאעג ןבָאה רימ

 -ָאיצקנופ סע זַא ןוא ײמרַא עשיליופ ַא ךיז טריזינַאגרָא סע זַא ,טסּוװרעד ךיז רימ ןבָאה
 | .טקנופ עיצַאזיליבָאמ ַא ןליפַא ןיוש טרינ

 ןענעז ךיא ןוא ערדיו דוד .,רענייו קחצי ,רעדינש לשרעה ,דרָאבמילק השמ

 ןבָאה רימ .טלעג ןייק ןוא ןטנעמוקָאד ןייק ךיז ייב קידנבָאה-טשינ ,ףרָאד ןופ ןפָאלטנַא

 רעכיוה ַא ןופ ריציפָא ןשידיי ַא ןענופעג רימ ןבָאה ָאד .ןַאב רעד ףיוא טצעזעגפיורַא ךיז

 יו ךיז ןבָאה רימ .עגַאל רערעװש רעזדנוא טרעטכיילרַאפ זדנוא טָאה רעכלעוו עגנַאר

 ןבָאה'ס ּוװ ,טקנוּפ םוצ טעדנעוװעג ךיז ןבָאה רימ ,ווָאטַארַאס ןייק ןבילקרעד זיא'ס
 .ריביס ןיפ טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה עכלעוו ,םיטילּפ עשיליוּפ יד טרירטנעצנָאק ךיז

 וצ ןדלָאמעג ךיז ןבָאה ,לָאצ רעד ןיא 17 ,רעגריב עשילױוּפ ענעזעוועג סלַא ,רימ

 ןעמעננָא זדנוא לָאז ןעמ זַא ,עטיב רעד טימ טפַאשדנַאמָאק רעשירעטילימ רעשיליוּפ רעד

 ןעמ ןוא ןרָאװעג טקיטעטשַאב זיא עטיב רעזדנוא .ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןיא טסניד ףיוא

 רעד .ןעגנוביא ןכַאמוצכרוד ידכ ,רעגַאל ןשירעטילימ ןשיליױוּפ ןיא טקישעגּפָא זדנוא טָאה

 ןבָאה רעגַאל םעד ןיא .זיירק רעװָאטַארַאס ,ָאװעשטשיטאט ןיא ןענופעג ךיז טָאה רעגַאל

 .1942 חספ ברע זיב ןעגנוביא עשירעטילימ טכַאמעגכרוד רימ

 זדנוא ןעמ טָאה ,טנָארפ ןפיוא ןרעוו טקישעג טפרַאדעג טָאה ײמרַא עשילוּפ יד ןעוו

 ןיוש זיא'ס ּוװ ,דַאבלאלעשד ןיא ,ןַאטסיקעבזוא ןיא ,עיזַא-לטימ ןיא טריפעגרעבירַא

 -אוג השמ ,דרַאבמילק השמ :סטכער ןוֿפ

 ןיא רענלעז סלַא ערדיו דוד ןוא יקסרואב

 .ימיוֵא עשיליוֿפ סועדנַא לַארענעג
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 לעפַאב ןפיוא טרַאװעג טָאה סָאװ ,יימֹרַא עשילױּפ עצנַאג יד טרירטנעצנָאק ןעוועג

 ייװצ יד ןוא ,ןיטיועל הנח :ןעמוקעגנָא ךיוא ןענעז ןיהַא .טנָארפ ןפיוא ןיײגוצקעװַא
 יו זדנוא וצ ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעביוט עיסַאירַאמ ןוא הפי רעטסעווש
 .טסניד רעשירעטילימ ףיוא ךיז ןעניפעג עכלעוו טיילעגנוי ןופ רעדילגטימ-החּפשמ

 ןטכעלש ןייז בילוצ ,ײמרַא רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא טשינ זיא ןייטשרעבליז םייח

 גנערטש ןעוועג זיא סָאװ ,?סעקשטנָאּפ , ןפיוקרַאפ ןביוהעגנָא בָאה רע .דנַאטשוציטנוזעג

 5 ףיוא ןרָאװעג טּפשימרַאפ זיא רע ןוא טריטסערַא םיא טָאה'מ .ץעזעג ןטיול ןטָאברַאפ
 .ןײרַא םי ןיא יװ ןרָאװעג ןדניוושרַאפ רע זיא ןָא ןַאד ןופ .הסיפת רָאי

 ןייטשוצסיוא ליפ טַאהעג ןבָאה ןוא ןעגנוביא עשירעטילימ טכַאמעגכרוד ןבָאה רימ

 ןעגנַאגעגכרוד ,קסדָאװָאנסַארק ןופ סױרַא רימ ןענעז ךעלדנע .ןטימעסיטנַא עשילױּפ יד וןפ
 רימ ןענעז טרָאד ןופ .יוועלחאפ טרָאּפ ןשיסרעּפ םוצ ןעמוקעגנָא ןוא ץענערג עשיסרעּפ יד
 םישדח 4 טימ רָאי ַא ןענופעג ךיז רימ ןבָאה ָאד .קַאריא ןייק ןרָאװעג טקישעגּפָא

 ןייק רעהַא טקישעגּפָא זדנוא ןעמ טָאה רעטעּפש .ןעגנוביא עשירעטילימ קידנכַאמכרוד

 ןשינעילַאטיא םעד ףיוא ןקישּפָא טפרַאדעג זדנוא ןעמ טָאה ןענַאד ןופ ןוא ,לארשי-ץרא
 ,טנָארפ

 דוד ,זייג השמ .,דרָאבמילק השמ :ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ עּפורג עצנַאג רעזדנוא

 רָאכט ןועמש ,ןייטשרעבליז ,לַאגעס םהרבַא ,רעקרַאטש לאומש ,ןַאמריב ילא ,ערדיוו
 ,דנַאל ןיא ןביילב רימ זַא ,ןסָאלשַאב ןבָאה ךיא ןוא

 ןייּפ ,ןשינעלגָאװ ןופ ןרָאי ךָאנ ,ךעלדנע ןוא ײמרַא עשיליוּפ יד טזָאלרַאפ ןבָאה רימ
 .טייהיירפ רעד ןופ טפול יד טמעטעעגּפָא ףוס-ףוס רימ ןבָאה ,ןעגנוקידיײלַאב ןוא

 ןענעז סָאד .הנכס ןיא ןבעל סָאד קידנלעטשנייא ,ןפָאלטנַא רימ ןענעז לָאמ יירד
 א ןופ טעװעטַארעג ךיז ןבָאה רימ עכלעװ קנַאדַא ,תוחירב עקידלרוג יירד ןעוועג

 סָאד ,דנַאלסור ןייק ןשטייד יד ןופ ןפָאלטנַא רימ ןענעז לָאמ עטשרע סָאד :טױט ןרעכיז

 סעסרע-,נַא ,רעשילוּפ רעד וצ ײמרַא רעטיור רעד ןופ ןפָאלעג רימ ןענעז לָאמ עטייווצ

 .לארשייץרא ןיא ,בושי ןשידיי םוצ ײמרַא רעשילוּפ רעד ןופ -- ףוס םוצ ןוא ,ײמרַא

 עיירפ סלַא ,יינ סָאד ןופ םייה רעזדנוא ןעיוב ןבױהעגנָא רימ ןבָאה ,דנַאל ןיא ,ָאד

 רעזדנוא ןיא טפנוקוצ ןייז קלָאפ רעזדנוא רַאפ ןעיוב רימ זַא ,ליפעג םעד קידנבָאה ,ןדיי
 ,דנַאלמייה רעשירָאטסיה

 ַאקסװעליסַאװ ַאדנַאװ ןופ ײמרַא רעשיטסינומָאק רעשילױּפ רעד ןיא זַא ,ןבעגוצוצ יאדכ

 .רעטכיד עקיש ןוא ץעוויר ןורהא רעשטשישזָאר יד ןענופעג ךיז ןבָאה

 םייח ךיוא יו ןוא רעביט עיסַאירַאמ ןוא ןיטיועל הפי ןוא הנח ךעלדיימ יד
 .ןַארעהעטיידלי ןופ הילע יד טימ לארשי-ץרא ןייק ןעמוקעג ןענעז יקסראבארג
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 םענופ דיל סאד
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 ,טנעה יד קערטש ,ךיז זייוואב ,קלָאפ ןיימ ,רימ ךיז זיו ,ָא

 ,טכידעג טּפָארּפעגנָא ןוא גנַאל-ןליימ ןוא ףיט רעבירג ןופ סױרַא

 ,טנערברַאפ ןוא ןסָאנַאב ךלַאק טימ ,טכיש רעטנוא טכיש

 !טכיש רעטספיט רעד ,רעטשרעטנוא רעד ןופ טגייטש !ףױרַא !ףױרַא

 . ןםישטנעװשַא ןופ ,רָאביװַאס ןופ ,יקנילבערט ןופ עלַא טמוק

 ! ךָאנ ןופ ,ךָאנ ןופ ,ךָאנ ןופ ןוא ירַאנַאּפ ןופ טמוק ,טמוק ץישזלעב ןופ

 .םיטש ַא ןָא ןוא דלַאװעג ַא ,יירשעג א טרעװילגרַאפ ,ןסירעגפיוא ןגיוא טימ

 --- ךָאמ ןליופ ןופ ,ףיט ןעקנוזעגנייא סעטַאלב ןופ ,טמוק ןּפמוז ןופ

 ,סיוא ךיז טלעטש ,טמוק ,ענעבירעצ ,ענעלַאמעצ ,עטנקירטעג טמוק

 --- ףייר עפיורג ןייא ,רימ םורַא ןפיורג ַא דָאר ַא ,דָאהַארַאק ַא ןיא

 -- םיוש ןיא ךעלרעדניק יד טימ סעמַאמ ,סעטַאט ,סטבָאב ,סערייז

 .ףייז ךעלקיטש ןופ ,סעקשַארּפ ןופ עשידיי רענייב טמוק

 ,טמוק ,עלַא טמוק ,רימ עלַא ךיז טזײװַאב ,רימ ךיז טזיײוו

 ליוו ךיא ,ןקוקנָא ךייא ליוו ךיא ,ןעז עלַא ךייא ליוו ךיא

 -- טמוטשרַאפ ,םוטש ןָאט קוק ַא ,ןטעגרהטגפסיוא ןיימ ,קלַאפ ןיימ ףיוא

 !ליַּפש ךיא --- ףרַאה יד רעהַא ...ָאי ...ןעגניז לעװ ךיא ןוא

 שמאמשאאו טאואתתאו פאאשאפה ואתה ה -  אמאאפמפ -  טאאפמהת === אפ === ?קאאת)  ?םאמאמאהחה



 ..םמד יסכת לא ץרא

 (טייח) סעמאש לרימ

 ןגױצרעד ןוא ןסקַאװעגפיא ,ןרָאװעג ןריובעג ןענעז רימ ּווװ ,עלעטעטש רעזדנוא

 ;ןדיירפ ןוא ןדייל ערעזדנוא טימ טייהדניק רעזדנוא טבעוועג ךיז טָאה'ס ּוװ ! ןרָאװעג
 .ןייר קילייה ױזַא ,טנעָאנ ךעלביל ױזַא ,ךעלריטַאנ ױזַא ןעוועג זיא ןבעל סָאד ּוװ

 הנומא רעייז ןיא טסעפ-ןזלעפ ןענַאטשעג ןדיי ןענעז ןטכענ סענעזעוועג םעד ןיא

 רעייז ןופ ןטונימ עטצעל יד זיב .שפנ תריסמ ןוא תונשקע טימ טצישַאב ריא ןוא
 .גנונפָאה ןוא ןוחטב ןיא ,לַאװק רעקיביײא רעד ,רפס ןיא טרעמַאלקעג ךיז ייז ןבָאה ןבעל

 עקיטסייג ערעייז טּפעשעג ןבָאה ,עטרעגנוהעגסיוא ןוא עטרעטַאמעגסיוא יד ,ייז

 יד ןופ ןוא םיאיבנ יד ןופ ,דומלת ןוא ך"נת םענופ ,תובישי ,םירדח יד ןופ תוחוכ

 רעבירג ענעבָארגעג:טסבלעז יד ןיא קידנגיל תורוד עלַא ןופ םיגיהנמ עסיורג עקיטסייג

 .המשנ רעד טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג ןעקנוזעגנייא ץרּפ ןופ ןוא והיעשי ןופ טרָאװ ַא זיא
 :ןעגנוזעג ןעמ טָאה סרעלעק יד ןופ .סיורג ןעוועג זיא ןוחטב רעד

 .טינ טנייש יז ןעוו וליפַא ,ןוז רעד ןיא ביולג ךיא

 ןליפעג ןייק ָאטינ ןענעז סע ןעוו ןליפַא ,עביל ןיא ביולג ךיא
 טגייוש רע ןעוו ןליּפַא ,טָאג ןיא ביולג ךיא

 טינ ייז ןופ רּוּפש ןייק זיא סע ןוא טלעו רעד ףיוא ןלַאפעג זיא טייקליטש ַא ןיא

 טייקליטש יד ןוא ,םַאלפ ןוא רעייפ טימ געוו רעייז ןּפָאלרַאפ זיא ןטש רעד .ןבילברַאפ

 .םייה רעטלַא רעבורח רעזדנוא ןופ סױרַא טיירש טײקמַאזנייא ןוא

 ךָאנ סַאג ,זױה ךָאנ ןיוה ,טָאטש יד טנערבעג טָאה'ס יװ .ןשע תורמתו שאו םד

 שדוקהיןורא רעד ,לוש רעקילָא ןוא רעקסירט יד ,שרדמ-תיב רעד ,לוש עסיורג יד ,סַאג

 .טכַאלעג ןבָאה םיחצור יד ןוא --

 םַאזנייא יו ,רעדרעמ ןופ טלעוו ַא טימ טלגנירעגמורַא עטסרעייט ערעזדנוא
 ..ןבעל רעייז ןופ ןטונימ עטצעל יד ןיא ןייז טזומעג ייז ןבָאה

 עכעלרעדיוש יד טלוב ױזַא ןעייטש סע ןעוו ,געט יד רימ ןסַאה רַאפרעד ןוא
 ףיוא ךיז רימ ןקעװו תומולח ערעזדנוא ןיא טכַאנייב .ןגיוא ערעזדנוא רַאפ רעדליב

 רימ ןעוו ,זדלַאה ןיא ןסיב רעד ןייטש טביילב'ס .סייווש טימ ןסָאגַאב תולוק טימ

 ןוא טיורב עלעקיטש עטצעל סָאד ןבעגעג דניק ַא טָאה עמַאמ ַא יװ ,ךיז ןענָאמרעד

 לבעל ץנַאג ַא ןגיל טעווס ןעוו ,גָאט ַא ןעמוק ךָאנ טעװ רשפא זַא ,טמולחעג ייברעד
 .שיט ןפיוא טיורב

 ,עטַאל רעד ןיא ךיז רימ ןענָאמרעד ,םידגב ערעזדנוא סיוא ןעוט רימ ןעוו ןוא
 .רעסעמ ןשטייד ןופ ןסַאג יד ןיא טמָארטש טולב שידיי יו ןעעז רימ ןוא

 רעד וצ םישודק ערעזדנוא טריפ ןעמ יוװ ,רימ ןעעז געט עגנַאל עקידרעמוז יד ןיא

 רעבירג יד וצ ייז ןעמ טריפ רענעגעוו ןיא ,סָאטױא-טסַאל ןיא ןוא סופ ֹוצ : הטיחש

 .עקווישטַאּפָאק ןייק געוו ןפיוא

 ןענעז תולוק עטצעל ערעייז ןוא ןרערט טימ ןסָאגרַאפ ןענעז ןטנָאזירָאה עלַא
 !ןעקנעדעג רימ .טפול רעד ןיא ןעגנולשעגנייא

 ,רעייפ ןוא טולב ,ןרערט ןופ רוד רעד ןייז ןלָאז רימ זַא ,טלָאװעג טָאה לרוג רעד
 רַאפ געװ ַא טרעטסַאלפעג ךיוא ןבָאה רימ זַא ,ןסיוו תורוד עקידנעמוק יד ןלָאז

 זיא סָאװ ,קלָאפ ןצנַאג ןטימ ןעמַאזוצ ןבָאה רימ זַא ;טייהיירפ רעייז ןוא רעזדנוא

 עײניטלַא יד ןלעטשפיוא ןפלָאהעגטימ ןוא טנַאה ַא טגיילעגוצ ,רעייפ םענופ ןבילבעג

 .לארשי -- םייה

 תא וסמעו לכה וארש םייניעה תעד לע

 רוכזל ,לכה רוכזל רדנ יתרדנ ,יבל לע תוקעזה

 ,שאה לגעמ ךותמ חוכשל אל רבדו לכה

 ,וונלש שרושה תרייע זכרמב םידוהיה ודמעשכ

 ..סיחצרמה םלוע ינפל
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 הליהק עצנאג א ןופ גנוטכינראפ יד

 (דמלמ) רעטכיד עלאפ

 ןפורעג .רטעטכַאט סדמלמ עיטָאמ --- עלָאֿפ

 ןעוועג זיא רעטָאֿפ רעד .יּפעּפ ריא ןעמ טָאה

 טניוװעג ןבָאה ייֵז .ְךַאּפ ןופ רעילומ ַא

 טָאה רעטומ יד) ןרעטלע יד ."קירב ןרעטנוא ,,

 ַא ןוא רעטסעװש ףניפ ,(עלייק ןסייהעג

 -וצ ןעמוקעגמוא קידתוירזסכא ןענעז רעדורב

 רעד ףיוא .לטעטש ןופ ןדיי עלַא טימ ןעמַאז

 ןיא רעשטישזַאר יד ןופ דעו םענופ עטיב

 עכעלרעדיוש יד ןבירשַאב עלָאּפ טָאה לארשי

 ןבעגצּפָא ןסװַאב יז טָאה ךיוא .הפוקת

 ןיא ןעגנערב ריִמ סָאװ ,'םשו די; ןיא תודע

 קינייוװ יד ןופ ענייא זיא יז .שטשישזָאר רפס

 יד טבעלעגרעביא טָאה סָאוװ ,עטעװעטַארעג

 רק יד רַאפ טלייצרעד ןוא ןטײקמַאזיורג

 -נַא עלַאּפ טָאה לארשי ןיא .תורוד עקידנעמ

 ןעמוקעג לסיבַא ןוא ןבעל יינ ַא ןביוהעג

 -מוא יד ןופ טכַאושעגּפָא קידנעייז .ךיז וצ

 ןברַאטשעג יז זיא ןעגנובעלרעביא עכעלשטנעמ

 טָאה יִז .1969 -- ל"שת ירשת 'ג הפיח ןיא

 ןוא ,רעטכיד קחצי ,ןַאמ ַא טזָאלעגרעביא

 .רעטכעט ייווצ
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 ,ךיז טייטשרַאפ .שטורבז ךייט םעד ןיײגרעבירַא ןכָאנ דלַאב ,זדנוא וצ ןיײרַא ןענעז ןסור יד
 רימ רעבָא .רעטילימ ןשיסור ןפיוא ןסָאשעג ןבָאה ןקַאלָאּפ יד .ךעליירפ ןעוועג זיא'ס זַא

 .ןעמוקעג ןענעז ןסור יד ןעוו טיירפעג רעייז ךיז ןבָאה
 ,טבעלעגפיוא טָאה טנגוי עשידיי יד .עטוג ַא ןעוועג זיא ןדיי יד וצ גנואיצַאב רעייז

 סעילימַאפ עשידיי יירד ןוא סנגעמרַאפ עשידיי ןרידיווקיל ןופ ןלַאּפ ןעוועג ןענעז סע

 טפַאשרעה עשיטעיווָאס רָאי ייווצ יד רעבָא .דנַאלסור-ףיט ןייק ןרָאװעג טקישרַאפ ןענעז

 .טכַארבעג סטוג ליפ זדנוא טָאה

 טרעהעגפיוא ןוא עלוש-לטימ ןיא ןעגנַאגעג ןיב ךיא .ןענרעל ןבױהעגנָא בָאה ךיא

 ןכָארבעגסױא זיא רעדייל רָאנ ,םידומיל עניימ טצעזעגרָאפ רעטייוו טלָאװ ךיא .ןטעברַא

 | ,1941 רָאי ןיא גירק יד

 ,סנטסָאּפ-הכולמ ףיֹוא טעברַאעג ןבָאה ןדיי ליפ .ךַאפ ןייז ייב טעברַאעג טָאה רעטָאפ ןיימ
 .ןרָאװעג טרידיווקיל זיא ןבעל עכעלטפַאשלעזעג עשידיי עצנַאג סָאד זַא ,ךיז טיײטשרַאפ

 ןסָאלשעג זיא עלושיתוברת יד .טייקיטעט עשיטסינויצ עדעי ןרָאװעג ןטָאברַאפ זיא'ס
 ,עלוש עשיניַארקוא ןַא ןיא טלדנַאװרַאפ ןעמ טָאה עלוש עשידיי יד .ןרָאװעג

 ןזיוװַאב טשינ ךָאנ ןסור יד ןבָאה שדוק-ילכ עשידיי עצנַאג סָאד ןוא םישרדמייתב יד
 -עּפָאָאק טריזינַאגרָא טָאה ןעמ .ןעגנַאגעגרעטנוא זיא לדנַאהטַאווירּפ רעד .ןרידיווקיל וצ

 "טויַאד , וצ טניווועגוצ ךיז ןוא ןעייר יד ןיא ןענַאטשעג ,ךיז טײטשרַאפ ,זיא ןעמ .ןוויטַאר

 טעמכ ןעגנַאגעגנָא ןבעל סָאד זיא םורַא ױזַא .(טפיוקרַאפ ןעמ טָאטשנָא -- "טיג, ןעמ)

 ,לַאמרָאנ יו

 המחלמ עשיסורישטייד יד
 זיא טָאטש עצנַאג יד .1941 ינוי ןטס-22 ןופ טכַאנ יד -- טכַאנירעמוז ענייש ַא זיא סע

 ַא סעּפע בילוצ ףיוא ךיז ןעמ טקעװ םיצולּפ רעבָא ,ףָאלש ןקַאמשעג ַא ןיא ןעקנוזרַאפ

 יד .רעטנענ ןוא רעטנענ ץלַא טמוק שיורעג סָאד .ןטייוו ןופ ךיז טרעה סָאװ ,שיורעג

 רעד ןופ טמוק שיורעג סָאד .ןסיורד ןיא ןטעב יד ןופ ןפיולוצסױרַא ןָא ןביוה ןשטנעמ

 סע ,רערידרַאבמָאב ערעווש ,ןענַאלּפָארע ןענעז סָאד זַא ,ךעלטייד ןיוש טרעה ןעמ .ךיוה

 ,עיצַאטסיןַאבנזייא יד טרידרַאבמָאב ייז ןבָאה סָאד .סיירפיוא רעקרַאטש ַא ךיז טרעהרעד

 סע זַא .ןעײטשרַאפ רימ .ןענַאלּפָארע עשטייד ןענעז סָאד זַא ,ןיוש ןעמ סייוו טצעי

 טשינ ,רעבָא ,ךָאנ ןענעז רימ .דנַאלסור ןוא דנַאלשטיײד ןשיווצ גירק ַא ןכָארבעגסיױא זיא

 זיא סָאװ .,ייז ןגערפ רימ .רענלעז עשיסור ייברַאפ ןעייג סע ,קיטכיר זיא סָאד יצ ,רעכיז
 .(גירק) "?ַאניִאוװ, :ץרוק ןרעפטנע ייז .ןעשעג

 ערעטצניפ ַא ןזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה רעדיוװ זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא ןעמעלַא רַאפ
 .ןדיי זדנוא ףיוא ערַאמכ

 טרידראבמאב ןרעוו רימ
 .עשטייד ךיז טייטשרַאפ ,ןענַאלּפָארע ערַאמכ ַא ןָא טילפ סע ןוא גנַאל טשינ טרעיוד'ס

 ךיז ּױו ,טשינ טסייו ןעמ .םיעגושמ יװ טפױל ןעמ .טָאטש יד ןרידרַאבמָאב יז

 רעזייה יד ןיא רעטצנעפ יד ךרוד ןסיש ןוא קירעדינ ּפָארַא ךיז ןזָאל ייז .ןטלַאהַאב וצ

 טָאה ןעמ זַא ןסייוו ייז .דנַאטשנגעק ןשיטעיװָאס ַא רַאפ ארומ ןייק טשינ ןבָאה ייז .ןיירַא

 ,טוג רעייז טעברַא רוטנעגַא-שזַאנָאיּפש עשטייד יד .טפיוקרַאפ טנָארפ ןשיניַארקוא םעד



 רעדלעפ ,ןגעוו יד ףיוא ןגילפ יד יװ ןלַאּפ ייז .קירוצ טפיול רעטילימ עשיטעיווָאס סָאד
 ,רעדלעוו ןוא

 ןוא ןעקנַאט ערעוװש ,רעטילימ שיסור טימ ןקלָאּפ ךרוד ןעייג שטשישזָאר ךרוד
 םעד ןזָאל ייז .קירוצ ןעייג ייז .סָאש ןייא ןייק טשינ רעבָא ןביג ייז .רעוועג רעווש רעדנַא
 םענרעצליה םעד ןײגכרודַא ףרַאד רעטילימ עשיסור סָאד .סיורָאפ ןרישרַאמ יירפ שטייד
 קירב רעד ףיוא ףױרַא ךיז ןזָאל ייז .שטשישזָאר ןופ עקנַאינלעװ ּפָא טלייט סָאװ ,קירב

 יד ןסיירוצפיוא לעפַאב ַא טיג רע .ריִציפָא רעשיסור רעכיוה ַא ןָא טמוק םיצולּפ ןוא

 טימ רעטס ןיא ןיײרַא ןלַאפ רענלעז רעטרעדנוה ןוא ןסירעגפיוא טרעװ קירב יד .קירב
 .ןעקנורטרעד עלַא ןרעוװ ייז .דרעפ ערעייז

 .ןָאיּפש רעשטייד ַא ןעוועג זיא סָאד זַא ,טסּוװרעד ךיז ןעמ טָאה רעטעּפש

 רענייק .טולב טימ ענעסָאגַאב ,ןטַאדלָאס עשיסור ןגיל טירש ןוא טירט ןדעי ףיוא
 .םוא טשינ ייז ףיוא ךיז טקוק

 שטשישזאר ןעמענראפ ןשטייד יד

 טמוק'ס .ןיירַא טשינ ךָאנ ייז ןענעז עקנאינלעוו ןייק .שטשישזָאר ןעמענרַאפ ןשטייד יד

 רערעווש ַא ןָא ךיז טביוה'ס .דנַאטשרעדיװ ַא ןלעטש וצ בַאטש ןשיסור ןופ לעּפַאב ַא

 ןעמ .טייז רעטייוצ רעד ןופ -- ןשטייד יד ןוא רעטס טייז ןייא ןופ -- ןסור יד .ףמַאק

 ,רעפרעד יד ןיא ןפיולטנַא ןשטנעמ .רעייפ קיטש ןייא זיא טָאטש יד .סייררעביא ןָא טסיש

 ,עכעלטנגוי רקיעב ,דנַאלסור ןייק ןסור יד טימ טפיולטנַא ןדיי טנעצָארּפ רעניילק ַא

 ןופ לעיטַאדעיסדערּפ רעד .עקלָאמָאסמָאק ַא ןעוועג זיא רעטסעוװש ערעגניי ןיימ
 ,ןעמענטימ טלָאװעג ריא טָאה (טעטימָאק-ריפסיוא סנָאיַאר ןופ רעציזרָאפ) םָאקלָאּפסיַאר

 טזָאלעג טשינ ריֹא טָאה עמַאמ ןיימ .רעטכָאט ןייז ןופ עטרבח ַא ןעוװעג זיא יז לייוו
 ..ןבילבעג ןענעז עלַא .ןרָאפ

 .רעייפ ייז ןביג םעד ךָאנ ךיילג ןוא ןרָאטקעלּפער ּפָארַא ןשטייד יד ןזָאל טכַאניײב

 ףוס-ףוס .ךָאװ עצנַאג ַא טרעיוד םוניהג רעד .טנגעג עצנַאג יד ןרידרַאבמָאב ןוא ןסיש ייז

 .עקנַאינלעװ ןייק ןשטייד יד ןיירַא ןרישרַאמ'ס .ןטערטּפָא ןטעיװָאס יד ןזומ

 ןוא ןשינעטלעהַאב יד ןופ ןכירקוצסױרַא ןָא ךעלעמַאּפ טביוה ןעמ .ליטש טרעוו'ס

 יז .ןשטייד עטשרע יד רימ ןענעגעגַאב געוװ ןפיוא .םייהַא קירוצ םוא ךיז טרעק ןעמ

 : ךיילג ןגָאז ןוא ּפָא זדנוא ןלעטש

 "!גירק רעד זיא ןעדוי יד רעביא !ןעדוי עטכולפרַאפ ! ןעדוי, --

 ייוה ןפיוא ןעלמַאזפיונוצ ךיז ,עקנַאינלעװ ןופ ןדיי עלַא ,זדנוא ןסייה ייז .ןגייווש רימ

 ַא ןופ םערָאפ רעד ןיא ןצעזסיוא ךיז ןלָאז רימ ,זיא לעפַאב רעייז .לַאמכָארק עיסונ ןופ

 .ןדנוצעגנָא ןענעז רעמינּפ ערעייז .לָארטַאּפ רעשטייד ַא םורַא טייג זדנוא םורַא .דָאר

 זױלב ,קערש ַא ןָא טלַאפ ןעמעלַא ףיוא .רעדרעמ ייב יוװ .,ייז ייב ןצנַאלג ןגיוא יד

 ,ייז ףיוא קידנקוק

 טזָאל ןוא שטייד ַא םיא וצ וצ טייג סע .טוג טשינ טציז ,רעגערטיךלימ רעד ,םהרבַא

 רעדניק יד .טולב ןסילפ וצ ןָא טביוה ליומ ןייז ןופ .םינּפ ןיא שטַאּפ ַא ּפָארַא םיא

 ןלעװ -- טשינ בוא ,רעדניק יד ןליטשנייא ןסייה ןשטייד יד .קערש רַאפ ךיז ןענייוועצ

 .ןסישרעד ןעמעלַא זדנוא יז

 ןסייהעג זדנוא ייז ןבָאה גָאט ןרעדנַא ןפיוא .טכַאנ ַא טימ גָאט ַא רעבירַא זיא ױזַא

 ןיהּוװ טשינ ןיוש ןבָאה ןדיי ליפ .גנוטכיר רערעדנַא ןַא ןיא טייג רעדעי .םײהַא ןייג

 רימ .ץנַאג ןבילבעג זיא זיוה רעזדנוא .ןרָאװעג טנערברַאפ ןענעז רעזייה ערעייז .ןייג וצ

 .ןרָאװעג טנערברַאפ זיא ןיֹוה רעייז סָאװ ,החּפשמ ַא ךָאנ זדנוא וצ ןיירַא ןעמענ

 טייז רענעי ןופ זיא סָאװ ,החּפשמ רעד ןגעוו ןטכַארט וצ ןָא רימ ןביוה טצעי טשרע
 .דניק ןיילק ַא טימ רעטסעװש ַא ךױא ןוא החּפשמ עצנַאג יד טרָאד ןבָאה רימ .רעטס

 יד לייוו ,רעווש זיא שטשישזָאר ןייק ןעמוק .ייז טימ ןעשעג זיא'ס סָאװ ,טשינ ןסייוו רימ
 .טנערברַאפ זיא קירב
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 תונבוק עשידוי עטשרע יד

 יוװ ,רימ ןעעז ןגרָאמירפ ַא םענייא ןיא .טײקטנַאּפשעג ןיא ייברַאפ ןעייג געט עכעלטע

 ןשיניַארקוא ריא טלָאצַאב טָאה יז זַא ,זדנוא טלייצרעד יז .זדנוא וצ טייג רעטסעווש יד

 סָאד .סעיינ ליפ טכַארבעג טָאה יז .עקנַאינלעװ ןייק ןפישרעבירַא ריא לָאז רע ,ןכש

 טָאה ןעמ :הביס יד .תונברק עשידיי ןעצ ןלַאפעג ןיוש ןענעז ,יז טלייצרעד ,עטשרע

 ןײרַא ןענעז ןשטייד יד .בוטש סיקסראבארג לדנעמ ןבעל טוט טַאדלָאס ןשטייד ַא ןענופעג

 ןוא רעלעק ןיא ּפָארַא ייז ןענעז ןעװעג טשינ רענייק זיא טרָאד רעבָא ,בוטש ןיא

 עלַא ןבָאה ייז ,ףמַאק ןופ טייצ רעד ןיא ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדיי ליפ ןענופעג

 ייז ,ןסיש ןעמונעג ןוא ןעייר ייווצ ןיא ןלעטשסיוא ךיז ןסייהעג .ןעמונעגסױרַא ןדיי

 ןעמוקעגנָא זיא'ס .ייר עטייווצ יד ןסישרעד וצ טיירגעג ךיז ןוא ייר ןייא ןסָאשרעד ןבָאה
 ,החיצר יד ןלעטשּפָא ןסייהעג ןוא ריציפָא ןַא

 ,רעדעפשיפ קילארס ןעוועג זיא ייז ןשיוצ .ןלַאפעג ןיוש ןענעז ןדיי ןעצ עטשרע יד
 סרעגניוועל עבָאד) ןוז סיקסראבארג לדנעמ ,(ןוז סדרָאבמילק המלש) דרָאבמילק עיסיז

 ןיוש ךיז ןזָאל ןשטייד יד .טשינ קנעדעג ךיא ןעמענ סנעמעוו ,ןדיי ןביז ךָאנ ןוא (ןַאמ

 ,ןענעז ייז רעוװ ןליפ

 עכלעוו ,םירוחב עשידיי יד :הרושב עטייווצ ַא טמוק סע ןוא גנַאל טשינ טרעיוד סע

 ןוא טייהנייא רעייז ןריולרַאפ ןבָאה ,רעטילימ ןשיסור ןיא טריזיליבָאמ ןעוועג ןענעז
 קידייל םוא ךיז ייז ןרעק םײהַא .געוו ןפיוא ייז ןפרַאוו רעוועג סָאד .םײהַא ךיז ןזָאל

 יד טגָאזעג ןוא ױג ַא סױרַא זיא לימ רעד ןופ .קערַאשזָאּפ ףרָאד םעד ךרוד ןעייג ןוא

 עשירפ יד .ץַאלּפ ןפיוא ןסָאשרעד ןרָאװעג ןענעז עלַא ,ןטסינומָאק ןעייג סָאד זַא ,ןשטייד

 ןופ ןוז רעטייוצ רעד ךיז טניפעג ייז ןשיװצ .טָאטש ןיא טכַארבעג ןעמ טָאה תונברק

 -- .ַאא רעּפעט יסייּפ ,למיֹוב םהרבא ,רעשיילפ עקיש ןוא עינומ -- דרָאבמילק המלש

 .ענעלַאפעג יד ףיוא טרעיױרט טָאטש עצנַאג יד .םירוחב עגנוי עלַא

 ןבעל סָאד רעבָא .טקורעגּפָא ךיז טָאה טנָארפ רעד .רעקיאור ןרעוו ןָא טביוה סע

 טייצ ןצ טייצ ןופ .טייקכעליירפ יד ןדנּוװשרַאפ זיא לָאמ ןייא טימ ,ןברַאטשעגּפָא זיא

 ןעוועג ןענעז עכלעוו ,רענלעז עשידיי טכַארבעגמוא ןבָאה ןשטייד יד זַא ,תועידי ןָא ןעמוק

 ,רערעל קיזייא ןוא ןאמרעש לרעב טימ ןעוועג ךיוא זיא ױזַא .םייהַא קידנרעקמוא געוו ןיא

 ןעוועדליוו רעניארקוא
 ןזָאל ייז .סטוג ןוא בָאה שידי ןבױר וצ ןָא ןביוה ייז .ףיוא ןבעל רעניַארקוא יד

 ןוא רעזייה ,ןטפעשעג ףיוא ןסייר ייֵז .ןיירַא טָאטש ןיא זייװנסַאמ רעפרעד יד ןופ ךיז
 | .טנעה יד ןיא טמוק סע סָאװ ,סעלַא סױרַא ןעמיור

 עטסערג עלַא ןרעהעג ײצילָאּפ רעד וצ ,ײצילָאּפ עשיניַארקוא ןַא ןפַאש ןשטייד יד
 ערעייז טימ סיוא ךיז ןענעכייצ לעיצעּפס .ביור ןטימ ןָא טריפ ײצילָאּפ יד .,ןטידנַאב
 .עינדור ףרָאד ןופ ץנעז רעדירב ףניפ יד םישעמ עשירעדרעמ

 ךיז לָאז ןעמ זַא ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד וצ לעּפַאב ַא סױרַא ןביג ןשטייד יד -
 ןבָאה ןדיי רימ סָאװ) "ןַאי ןקילייה, ןופ קנעדנָא םעד ןבעל גרַאב ןפיוא ןעלמַאזפיונוצ
 עשידיי יד ןטערטרַאפ לָאז סָאװ ,טַארנדוי ַא ןביילק ןליוו ייז .("קָאב רעד, ןפורעג
 ןשטייד יד .רענעמ יד ףיונוצ ךיז ןעלמַאז'ס .גנוריגער רעשטייד רעד ייב ןסערעטניא
 םהרבַא ,רָאטקעּפס ריאמ סיוא טביילק ןעמ .ןטַאדידנַאק ןלעטשסױרַא ןײלַא ןדיי יד ןסייה
 ,ןָאזרעּפ עטפניפ ַא ךָאנ ןוא דרָאבמילק דוד ,דרָאבמילק עיסיז ,(סעזערּפ רעטעּפש) רעלעג
 ,טשינ קנעדעג ךיא עילימַאפ סעמעוו

 "עטאל עלעג ,, יד

 ייז טעוי טַארנדוי ןופ ףליה רעד טימ זַא ,ןסייוו ייז .רעדרעמ עטינעג ןענעז ןשטייד יד

 ירֲאֿפ ןבעגסױרַא ןָא ןביוה ייז ,רענעלּפ עשירעדרעמ ערעייז ןריפוצכרודַא רעטכייל ןייז

 טימ דנַאב ןסייוו ַא םערָא ןפיוא ןָאטנָא זומ דיי רעדעי -- עטשרע סָאד ,ןלעפַאב ענעדיש

 ןוא דנַאב ןסייוו םעד ןָאטסיױא זומ ןעמ ןוא גנַאל טשינ טרעיוד'ס ,דוד-ןגמ ןעיולב א



 .סעטַאל עלעג עקידכעלייק ףיוא ןטייברַאפ דוד-ןגמ םעד יז

 דיי ַא ןטייו רעד ןופ ןענעקרעד םיא לָאז ןעמ ידכ ,ןגָארט סָאד זומ דיי רעדעי

 :טרָאװ ןייא טימ .גוצ ןטימ ןרָאפ טשינ רָאט דיי ַא .רַאוטָארט ןפיוא ןייג טשינ רָאט

 ןייק ןעמענ טשינ רע רָאט -- ױג ַא סעּפע טפיוקרַאפ דיי ַא ןעוו .ןבעל טשינ רָאט דיי ַא
 עטסעב יד ,לבעמ עטסנעש סָאד ּפָא טיג ןעמ .ןשיוט ןופ ןבעל ַא ןָא ךיז טביוה'ס .טלעג
 .לפָאטרַאק לסיב ַא רַאפ ,לעמ ָאליק רָאּפ ַא רַאפ ,טיורב רַאפ רעגוצנָא

 ןסייה רעטעּפש ןכָאװ רָאפ ַא .דוד"ןגמ ןלעג ַא עציײלּפ ןוא טסורב רעד ףיוא ןָאטנַא

 םיחצור רעניארקוא
 טימ ךיז ןעמ טנכער טצעי .ןדיי יד טימ ןענעכערּפָא ןָא ךיז ןבייה רעניַארקוא יד

 ַא ןגעק ,רעניַארקוא ןַא סעּפע ןגעק ןטייצ עטוג יד ןיא "טקידניזעג, טָאה סָאװ ,דיי ןדעי

 .רָאטקָאד םעד ןייטשמאס טימ ןעשעג ךיוא זיא ױזַא .שטייד ַא ןגעק רָאג רעדָא ,קַאלַאּפ

 ןופ טפעשעגיךיש ןיא טעברַאעג טָאה רעכלעוו ,עקטול דנַאלשטיײד ןופ ןעמוקעג זיא'ס

 .ךָאנ םיא טייג רָאטקָאד רעד .בוטש ןופ ןייטשמאס רָאטקָאד סױרַא טמענ רע ."ַאטַאב,

 .געוו רעקווישטאּפָאק ףיוא םיא טריפ ןוא יסקַאט ַא ןיא רָאטקָאד םעד ןיירַא טמענ רענעי

 םיא םעדכָאנ ןוא טעקַאנ ץנַאג יסקַאט רעד ןופ ןגייטשסיוא רָאטקָאד םעד רע טסייה טרָאד

 םידגב יד ןוא יורטש לסיב ַא טימ טקעדעגוצ רע טָאה רעּפרעק ןטיוט םעד .ןסָאשרעד

 ךיז טָאה רע זַא ,ריא קידנגָאז ,ורפ סנייטשמאס רָאטקָאד וצ טכַארבעג רע טָאה

 רעד ןיא םיא ןופ טַאהעג טשרמולכ טָאה רע סָאװ הלווע ןַא רַאפ רָאטקָאד ןטימ טנכערעגּפָא

 .ןעניז ןופ ּפָארַא זיא יורפ יד .טײהנעגנַאגרַאפ

 םעד ןַאמלעּפָאק טימ ןעשעג ךױא זיא ױזַא .ליפ ןעוועג ןענעז ןלַאפ עכלעזַא

 ,טסיפַארגָאטָאפ

 .רעוועג שיטעיווָאס טימ לופ זיא סָאװ ,עינולק ַא טייטש ףרָאד רעװָאבָאלַאשז ןיא

 ןטימ קעװַא זיא ץלַא .עינולק יד ןסירעגפיוא רעניארקוא יד ןופ רעוו טָאה טנװָא ןייא

 .ןַאמלעּפָאק ףיוא ןזיװעגנָא טָאה ןעמ .עקידלוש יד ןכוז ןבױהעגנָא ןבָאה ןשטייד יד .ךיור

 ןעוועג ןיוש זיא ןיד-קסּפ רעד .רוטנַאדנעמָאק רעשטייד רעד ןיא טכַארבעג םיא טָאה ןעמ

 ךיז טָאה ןַאמ-.ס .ס ןַא .דרעפ ַא ןופ סיפ יד וצ ןדנובעגוצ םיא טָאה ןעמ .רעטעמתחעג ַא

 -נורּפשעג דליוו זיא דרעפ סָאד .ּפָאלַאג ַא ןיא טזָאלעג ךיז ןוא דרעפ ןפיוא טצעזעגפורַא
 זיא סָאװ ,ןַאמלעפָאק ןכעלקילגמוא ןופ רעּפרעק םעד ךיז טימ קידנּפעלשטימ ןעג

 ןסָאגַאב ןעוועג זיא שטשישזָאר ןופ ײסָאש רעצנַאג רעד .רעקיטש ףיוא ןרָאװעג ןסירעצ

 .טולב ןייז טימ

 יז זַא ,דיירסױא ןטימ ןדיי ןּפַאכ ןשטייד יד .ןדיי ןגעק סעיצקַא ןָא ךיז ןביוה'ס

 תמא רעד רעבָא .טייל עגנוי טּפַאכעג ןרעוו טּפיוהרעביא .טעברַא רעד וצ ייז ןפרַאד

 -תיב ןוֿפ גנוטלַאורַאפ רעד ןופ גנוציז ַא

 טציז רעטנעצ ןיא .שטשישזָאר ןיא םימותיה

 ךעלרעדרעמ זיא סָאװ ,ןַאמלעּפָאק לאיתוקי

 ןיא ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא

 .עיצַאּפוקַא רעד ןוֿפ געט עטשרע יד
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 ןפױלטנַא רענעמ ליפ .ןסָאשרעד ןרעוו יז ּוװ ,טָאטש רעד רעטניה ייז טריפ ןעמ זַא ,זיא

 ,רעזייה יד ןיא ןשינעטלעהַאב ענעדישרַאפ ןייא ןענדרָא ערעדנַא ןוא רעפרעד יד ןיא
 .ןדיי עטלַא רָאנ ,סַאג רעד ףיוא ןַאמרעגנוי ןשידיי ןייק טשינ טעז ןעמ

 םורַא ןעייג ייז :גנולייוורַאפ עיינ ַא טרעלקעגסיוא טָאה יײצילָאּפ עשיניַארקוא יד

 ,סױרג זיא קיטייו רעד .ןדיי עטלַא יד ייב דרעב יד ןדיינש ןוא סרעסעמ עּפמעט טימ
 יז ,םייױג יד ןגינעגרַאפ ןייק ןָאטנָא טשינ ןליוו ייז לייוו ,טשינ ןעיירש ייז רעבָא
 .ןגייווש ןוא ןייצ יד ןסייברַאפ

 ןדיי ןגעק סעיצקא

 יד טריפ ןעמ זַא ,ץלַא ךָאנ ןגָאז ןשטייד יד .סעיצקַא עסיורג יירד ןעמוקעגרָאּפ ןענעז'ס
 ןוא רעניַארקוא ןעמוק סע .תמא ןכעליורג םעד ןסייו רימ רעבָא .טעברַא ףיוא ןדיי

 ןבָאה ןדיי יד סָאװ ,ךיש ,רעדליב ,ןָאטנָא סָאד ןדיי עטּפַאכעג יד ןופ קירוצ ןעגנערב
 זַא ,ןלייצרעד רעניַארקוא יד .ןסָאשרעד ייז טָאה ןעמ רעדייא ןפרַאװּוצסױרַא ןזיװַאב
 דיי ליפ ָאד ןענעז'ס .ןרָאװעג טעדרָאמרעד ןענעז ןדיי יד יװ ,ןעזעג ןיילַא ןבָאה יז
 .טשינ ןביולג עכלעוו

 ןוא זיוה ןיא ןַאמסקַאװ לקוק וצ ןירַא ןשטייד יד ןענעז עיצקַא ַאזַא רענייא תעב
 רע ּוו טשינ סייוו יז זַא ,הנעט ריא ףױא .ןַאמ ריא ןבעגסױרַא לָאז יז ,טרעדָאפעג
 עלַא טימ ןעמַאזוצ ןסָאשרעד יז טָאה ןעמ .ךיז טימ ןעמונעג ןעלקוק ייז ןבָאה ,ךיז טניפעג
 .ןסַאג עלַא ףיא ךיז טסיג טולב שידיי .רענעמ

 -עגקעװַא ןרעוו סָאװ ,םידגב ענעלָאװ ןוא סרעטופ עלַא וצ ןעמ טמענ ןדיי יד ייב
 טָאה טַארנדוי רעד .טרָאד ןרירפ עכלעוו ,רענלעז עשטייד יד רַאפ טנָארפ ןפיוא טקיש
 .סרענלעק ענרעטופ וליפַא ,סרעטופ עלַא ןעמענוצ ןדיי יד ייב לָאז ןעמ ,לעּפַאב ַא ןעמוקַאב
 ץלַא ףיונוצ ןעמענ ןוא רעזייה יד רעביא םורַא ןפיול טַארגדוי ןופ עטלעטשעגנָא יד
 טכַארבעג טרעוו ץלַא .ןצלעפ רעדָא סָאטלַאּפ ,רענלעק יוװ ,רעטופ ןופ טכַאמעג זיא סָאװ
 .ןעמענוצ סע ןשטייד יד ןפרַאד טרָאד ןופ ןוא טַארנדוי ןיא

 ךיז ןָאק ,טלעג טָאה סע רעװ .טעברַא רערעװש וצ ןעמ טּפעלש ךעלדיימ עשידיי
 רעד וצ גָאט ןדעי ןעמ טפעלש ךימ .ײצילָאּפ רעשיניַארקוא רעד ייב ןפיוקסיוא
 סיוא ןטלַאהַאב רימ לייוו ,זדנוא ףיוא סעכ ןיא זיא טנַאדנעמָאק רעזדנוא לייוו ,טעברַא
 .תורצ ערעטיב ןָא זדנוא טוט רע ,ןטַאט םעד

 יד ייב טעברַא רע ּוו ,רעפרעד יד ןיא טייצ עצנַאג יד ךיז טניפעג עטַאט רעד
 רעד .םיהַא רעביא טקיש רע סָאװ ,ןטקודָארּפ טעברַא רעד רַאפ םיא ןבעג ייז .ןטסירק
 טכַארבעג זדנוא ןוא יוג ַא ןעמוקעג זיא סע ןעוו .ןופרעד טסּוװרעד ךיז טָאה טנַאדנעמָאק
 ַא גָאט ןדעי רע טקיש רימ וצ .ןעמונעגוצ טנַאדנעמָאק רעד סע טָאה ,ןטקודָארּפ
 ,טעברַא רעד וצ ןעמענ ךימ לָאז רע ,רבח-לוש ַא םעניימ ,טנַאיצילָאּפ

 טנאיצילאפ רעניארקוא ןא ןגאלש רימ
 טנעקעג טשינ בָאה ךיא זַא ,טרעטַאמרַאפ ױזַא טעברַא רעד ןופ ןעוועג ןיוש ןיב ךיא
 ןעמענ ךימ ןעמוקעג טנַאיצילָאּפ רעד זיא קיטיירפ ןסיוועג ַא ןיא ןעוו .סיפ יד ןּפעלש
 רעד טימ ןעמונעגסױרַא ןוא ןוויוא םייב ןענַאטשעג דָארג עמַאמ יד זיא ,טעברַא רעד וצ
 :טגערפעג ריֹא טָאה טנַאיצילָאּפ רעד .טיורב סָאד עטַאּפָאל

 "? ץילָאּפ זיא ּווװ

 רעד וצ טנייה טעװ ,ךיא .ה .ד ,עילָאּפ זַא ,טרעפטנעעג עמַאמ יד טָאה םעד ףיוא
 רעד רעביא טזָאלעגּפָארַא ןוא עקײגַאנ ןייז ןביוהעגפיוא טָאה רע .ןייג טשינ טעברַא
 ןוא עטעּפָאל יד ןָאטעג ּפַאכ ַא ,טרעלקעג טשינ גנַאל רעבָא טָאה עמַאמ יד .ּפָאק סעמַאמ
 ,רעדירעג סָאד קידנרעה ,רעמיצ ןטייווצ ןיא ןעוועג דָארג ןיב ךיא .ןגָאלש םיא ןבױהעגנָא
 טָאה טנַאיצילָאּפ רעד .ןפלָאהעג ריא ןוא ןעמַאמ רעד וצ ןעגנורּפשעגוצ ךיא ןיב
 ןוא ּפעלק עטוג טגנַאלרעד םיא ןבָאה רימ .ןפױלטנַא וצ ידכ ,קירוצ ןעיצ ךיז ןעמונעג
 .טנַאדנעמָאק םוצ ןפָאלעגקעװַא זיא רע .ןזָאלעגּפָא םיא



 גנַאל טשינ טרעיוד'ס .ןײגּפָא טשינ טַאלג סָאד טעװ זדנוא זַא ,טסּוװעג ןבָאה רימ

 רע טּפַאכ ןַאד ןעמַאמ רעד ןגָאלש טמענ רע .טנַאדנעמָאק רעד ןפיולוצ טמוק סע ןוא

 רעד טעװ רע זַא ,עז ךיא .טנַאװ ןיא ּפָאק ןטימ ריא טּפַאלק ןוא רָאה יד רַאפ ןַא ריא

 ַא ָאד זיא טָאטש ןיא זַא ,ךיז ןָאמרעד ןוא געווסיוא ןַא ךוז ךיא .ןענעגרהרעד ןעמַאמ

 זַא ,טנַאדנעמָאק םעד טגָאזעג בָאה'כ .ןדיי טימ טוג טבעל רעכלעוו ,רַאסימָאק רעשטייד

 .ןעמַאמ רעד ןזָאלעגּפָא רע טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה רע ןעוו .רַאסימָאק םוצ ףיול ךיא

 ןעקנעש טשינ סָאד םיא ןסָאלשַאב ןבָאה רימ רעבָא

 רימ .ןעמונעגפיוא ןייש רעייז זדנוא טָאה רע .רַאסימָאק םוצ קעװַא ןענעז רימ

 םעד ןפור טקישעג טָאה רַאסימָאק רעד .עטכישעג עצנַאג יד טלייצרעד םיא ןבָאה

 ךָאנ זַא ,טגָאזעגנָא םיא טָאה רע .סעקייגַאנ עכעלטע טגנַאלרעד םיא ןוא טנַאדנעמָאק

 רַאסימָאק רעד זיא גנַאל טשינ רעבָא .ןרזחרעביא טשינ עטכישעג ַאזַא ךיז לָאז לָאמַא

 .זדנוא ייב ןעוועג

 ַא ןרָאפיײברַאפ ןעזעג ןבָאה רימ ןעוו .קערש ןיא טבעלעג קידנעטש ןבָאה רימ

 ,עיצקַא עשירפ ַא ךיז טיירג סע זַא ,טניימעג רימ ןבָאה ,ָאטיױא ןשטייד

 ינײרַא זיא רענייא רעדעי .רענעמ עשידיי ןופ ןרָאװעג ןייר שטשישזָאר זיא דלַאב

 .ןרָאװעג ליטש זיא ןכָאװ רָאּפ ַא ףיוא .ןטלַאהַאב וצ ךיז ידכ ,ךָאל ַא סעּפע ןיא ןכָארקעג

 ,טמעטָאעגּפָא רעיירפ טָאה ןעמ

 ךיז טעוועטאו רעטאפ רעזדנוא

 רימ .סָאטױא-טסַאל עשטייד יירד ןעמוקעגנָא ןענעז עקנַאינלעװ ףיוא .ירפ קיטיירפ

 יד ףױא ןייז טעוו עיצקַא יד רעבָא .עיצקַא עיינ ַא טיירגעג טרעוו'ס זַא ,ןעיײטשרַאפ

 ,זיא עטַאט ןיימ .ןייֹרַא טָאטש ןיא ןפיולטנַא וצ ןָא ןביוה רענעמ יד .עקנַאינלעװ ןופ ןדיי

 ,םיײהַא ןעמוק תבש ףיוא ףרַאד רע זַא ,ןסייו רימ רעבָא .ףרָאד ןיא ,ךעלנייוועג יו

 ,קערש סיורג ןיא טייצ עצנַאג יד ןבעל רימ

 זַא ןטַאט םעד ןגָאז ףרָאד ןיא קעװַא רעטסעוװש ערענעלק ןיימ זיא רעגייזַא

 יד ןקידנע טעװ רע זיב טרַאװ יז .טָאטש ןיא ןביילב רָאנ ,םייהַא ןעמוק טשינ לָאז רע

 .געוו רעקווישטאּפָאק ןטימ ןעייג ייז .ןײרַא טָאטש ןיא ןעמַאזוצ םיא טימ טייג ןוא טעברַא

 זיא יז .דיי ַא זיא עטַאט רעד זַא ,טנעקרעד ךיילג טָאה יז .ןיטסירק ַא ןעמוקעגנָא זיא'ס

 לייוו ,ןײרַא ףרָאד ןיא קירוצ ןרעקמוא ךיילג ךיז לָאז רע זַא ,טגָאזעג ןוא םיא וצ וצ

 טלַאפ יז .טשינ ריא טביולג עטַאט רעד .טָאטש ןופ ןסַאג יד ןיא ךיז טסיג טולב שידיי

 .ףרָאד ןיא קירוצ ןרעקמוא ךיז לָאז רע ,טנייוו ןוא םיא ייב ךיז טעב ,סיפ ענייז וצ וצ

 ןעגנַאגעגּפָא זיא רע ןעוו .ןייג ךיז טזָאל רע .טשינ רעטייוו ריא טביולג עטַאט רעד רעבָא

 ןזיװַאב ךָאנ טָאה עטַאט רעד .ָאטױא רעטרעצנַאּפעג ַא ןרָאפעגנָא זיא ,רעטעמ עכעלטע

 ןעמ זַא ןעזעג רע טָאה טרָאד ןופ .ןטלַאהַאב ךיז ןוא בורג ַא ןיא ןעגנירּפשנײרַא

 ,ףרָאד ןיא קירוצ טרעקעגמוא ךיז רע טָאה ןַאד .ןדיי טריפ

 .ןעזעג טשינ םיא רימ ןבָאה גנַאל ןכָאװ

 ,ןענישַאמ יד טשינ זַא ,ןעזעג ןבָאה רימ ןעוו ,גנושיוטנַא רעזדנוא ןעוועג זיא סיורג

 רעטכייל ןבָאה ייז רָאנ ,ןדיי יד טּפַאכעג ןבָאה עקנַאינלעװ ןייק ןרָאפרַאפ ןענעז סָאװ

 טכירעג ךיז טָאה ןעמ יו ױזַא .טָאטש ןיא ןדיי יד ןּפַאכ וצ "ָאּפַאטסעג, רעד טכַאמעג

 .טָאטש ןיא ןפָאלטנַא עקנַאינלעװ ןופ ןדיי עלַא ןענעז ,עקנַאינלעװ ןיא עיצקַא רעד ףיוא

 ,טעברַא עשירעכערברַאפ רעייז ןריפוצרוד רעטכייל ןעוועג ןשטייד יד זיא ןַאד

 עשירעכערברַאפ ערעייז ךרוד ןריפ ןשטייד יד זַא ,טגייצרעביא ךיז ןבָאה רימ

 טעוו'ס זַא ,ןסייוו רימ רעבָא .ליטש ןכָאװ רָאּפ א ףיוא טרעוו רעדיוו .קיסעמנַאלּפ טעברַא

 .ןלעפַאב ענעדישרַאפ סױרַא ןשטייד יד ןביג טייצ רעליטש רעד ןיא .ןטלַאהנָא טשינ גנַאל

 ןעמ .ןכַאז עלופטרעוו ערעדנַא ןוא רעבליז ,דלָאג ,ןענישַאמ-יינ ןדיי ןופ טרעדָאפ ןעמ

 ימוא ןגָאלש ןָאק לגניי שיניַארקוא ןיילק ַא .טירש ןוא טירט ןדעי ףיוא ןדיי טגָאלש

 טײּפש ןעמ .ןלעטשנגעקטנַא טשינ ךיז רָאט ןעמ .דלעה ןשידיי ןטסערג םעד טרעטשעג

 ןגעוו יד ןעײסָאש יד ייב טעברַא ערעוװוש וצ ןעמ טביירט ןדיי .ןײרַא םינּפ ןיא ןדיי

 יד ןיא טנַאּפשעגנײא ןדיי ןעמ טָאה ,ןקקנַאט עשיסור טימ טגיילרַאפ ןעוועג ןענעז

 .געוו ןופ ןעמױרּפָארַא טזומעג ןבָאה ייז עכלעוו ,ןקנַאט
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 ןבָאה ייז ןוא ,רעקַא ַא ןיא טנַאּפשעגנייא ןדיי ייווצ טָאה ןעמ יװ ,ןעזעג בָאה ןײלַא ךיא
 זַא ,לעפַאב ַא ןעמוקעג זיא'ס :לַאפ ַא ךיז ןָאמרעד'כ ,רעדלעפ עשייוג יד ןרעקַא טזומעג
 -עגסורַא ךיז טָאה ץילימ עשיניַארקוא יד .דנַאלשטיײיד ןייק טעברַא ףיוא ןדיי ףרַאד ןעמ
 ןענעז רעזייה יד ןיא .טֹרָא ןפיוא ןעוועג טשינ זיא טנגוי עשידיי יד .ןדיי ןּפַאכ טזָאל
 ,ךיי רעקשטיטלַא ןַא טניוװעג טָאה זערעב לוולעוו ייב .טייל עטלַא לסיב ַא ןבילברַאפ
 -סױרַא דיי םעד טָאה רעניארקוא ןַא .רעקיצניינ יד ייב ןעוועג רעכיז ןיוש זיא סָאװ
 .ןייג טנָאקעג םיוק טָאה דיי רעד .טקנוּפ-למַאז םוצ טריפעג םיא ןוא בוטש ןופ ןעמונעג

 טּפַאלקעגרעטנוא םיא רע טָאה ,לענש ןייג לָאז דיי רעד זַא ,טלָאװעג טָאה רעדרעמ רעד
 רעד זיא םיצולּפ .טקוקעגוצ ךיז ןוא רעטצנעפ ןיא ןענַאטשעג ןיב ךיא .סקיב רעד טימ
 םיא טָאה רעדרעמ רעד .ןביוהפיוא רעמ טנָאקעג טשינ ןיוש ךיז ןוא ןלַאפעגרעדינַא דיי
 .ןייג רעטייוו ןסייהעג ןוא טלעטשעגפיוא

 לגניי רעקצול ַא ןוא רעכַאמקיסע ןמלז ןטלַאהַאב ךיז טָאה םעדיוב ןפיוא זדנוא ייב

 טָאה רעכַאמקיסע ןמלז .סייה רעייז ןעוועג זיא םעדיוב ןפיוא ,ןַאמלעג םייח ןעמָאנ ןטימ
 טנפעעג ךיז טָאה םיצולּפ .ןסעזעג ױזַא זיא ןוא גנונעפע רעד ךרוד סיפ יד ןזָאלעגּפָארַא
 םיא רע טָאה ,דיי םעד קידנעעזרעד .רעניַארקוא ןַא ןיירַא זיא'ס ןוא רעמַאק ןופ ריט יד
 ןבילבעג זיא לגניי סָאד .ּפעלק ןופ לגָאה ַא רעטנוא טריפעגקעוַא ןוא טּפעלשעגּפָארַא
 | ,םעדיוב ןפיוא

 רעייש ַא ןיא ןטלַאהעג ייז טָאה ןעמ .ןדיי עטלַא 200 טפַאכעג ןעמ טָאה גָאט םעד

 ןדיי יד זַא ןדלָאמעג ןוא ריִציפֶא רעשטייד ַא ןעמוקעגנָא זיא טנװָא ןיא .טכַאנ זיב
 -סיורג רעשטייד רעד ןופ לעּפַאֿב ַא ןגירקעג טָאה רע זַא ,טגָאזעג טָאה רע .יירפ ןענעז
 שישטייד ַא ןעוועג ךיוא זיא סָאד .ןבָאה טשינ לייוורעד ןדיי יד ףרַאד ןעמ זַא ,טכַאמ
 ,ןשטנעמ ערעגניי ןרַאנוצניירא רעטעּפש ידכ ,לציּפש

 ןיז עטסעב יד .סעיצקַא יירד טבעלעגרעביא רימ ןבָאה ָאטעג ןופ ןײטשטנַא ןזיב

 ןעמוקעגנָא זיא'ס זיב םַאזגנַאל טקורעג ךיז טָאה טייצ יד .ןעמוקעגמוא ןענעז טָאטש ןופ
 .ץרעמ שדוח רעד

 אטעג רעד

 ןעגנערב וצ טַאהעג ארומ ןבָאה ןטסירק יד .רעטלַאק ַא רעייז ןעוועג זיא רעטניוו רעד

 ןלָאװשעג ןעמ זיא רעזייה ליפ ןיא .רעייט רעייז ןעוועג זיא ץלָאה .ןיירַא טָאטש ןיא סעּפע
 | ,טלעק ןופ ןרָאװעג

 ,ןטעבעג רימ טָאה ןוא קַאלָאּפ ַא זדנוא וצ ןעמוקעג זיא גָאט-רעטניוװ ַאזַא םענייא ןיא
 רימ טָאה רע .החּפשמ ןייז רַאפ סרעדעווס ןקירטש ףרָאד ןיא םיא וצ ןרָאפ לָאז ךיא זַא

 ךיא .טגָאזעגוצ טָאה רע .לעמ ןיא ץלַא טרעדָאפעג בָאה ךיא .ןלָאצַאב וצ טוג טגָאזעגוצ
 ןיימ ןצ ןבירשעג בָאה'כ ןוא טעברַא ךַאסַא טַאהעג בָאה'כ .ןרָאפעגקעװַא םיא טימ ןיב

 רעד .קיטשרענָאד ןעמוק טפרַאדעג טָאה יז .ןפלעה רימ ןעמוק לָאז יז זַא ,רעטסעװש

 זַא ןענַאטשרַאפ ךיילג בָאה ךיא .ןעמוקעג טשינ זיֹא יז ןוא רעבירַא זיא קיטשרענָאד
 .ןעשעג זיא סעּפע

 .םייהַא ןרָאפ ליוו ךיא זַא ,סָאבעלַאב ןיימ טגָאזעג ךיא בָאה ירפ רעד ןיא קיטיירפ

 רימ טוט רע .םײהַא ןרָאפ ליוו'כ זַא ,סניימ ייב ךיז טלַאה ךיא ןוא ּפָא רימ טדער רע

 רָאנ יו .סױרַא ןרָאפ רימ ןוא ןטקודָארּפ טימ ןגָאװ ןלופ ַא ןָא טַאװעדַאל רע .בילוצ
 :טגָאזעג םיא ןוא קַאלָאּפ ַא ןעמוקעגנָא זיא ףיוה ןייז ןופ ןרָאפעגסױרַא ןענעז רימ

 טָאטש ןיא לייוו ,ריד ייב רעביא יז זָאל ? עקווּודישז יד וטסריפ ןיהּוװ ,יקסוואקראמ,
 ?ןײרַא ָאטעג ןיא ןדיי יד ןעמ טביירט

 סייה ןוא ןרעה טשינ ליוו ךיא רעבָא ,םיא ייב ןביילב לָאז ךיא ליוו טסירק רעד
 ,רימ טגָאז ןעמ .עקנַאינלעװ ףיוא ןעמוקעגנָא ןענעז רימ .דרעפ יד רעלענש ןביירט םיא
 .םיהַא לענש ףיול ךיא .רעדלעפ יד ףיוא ךָאנ ןענעז עקנַאינלעװ ןופ ןדיי יד זַא

 ןוא טנַאה ןיא לקעּפ ַא טימ טייטש רעדעי .ןענייוו עלַא .רופיכ-םוי זיא בוטש ןיא

 .עלַא טימ ךיילג טרַאװ ןוא לקעּפ ַא לענש ךיז ךַאמ ךיא ךיוא .לעפַאב ַא ףיוא טרַאװ
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 .ןעמענ טשינ רענייק רָאט לקעּפ ןייא יו רעמ זַא ,ןעוועג זיא ןשטייד יד ןופ לעּפַאב רעד

 עכעלטסירק יד ןשיווצ טלייטעצ ןעמ טָאה ןכַאז לייט ןטסערג םעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 .םינכש

 סטוג ןוא באה שידיי טביור ןעמ

 :דליב קירעיורט ַא רעייז ןעעז רימ .ןטרַאו ןוא רעטצנעפ םייב ןעייטש רימ

 ,רענעגעוו טימ טרָאפ'ס רע ןוא טייג סע רעװ -- גנוי ןוא טלַא -- ןקַאלַאּפ ,רעניארקוא

 םוצ ךיז קידנקוקוצ ןסירעצ טרעוו ץרַאה סָאד .סטוג ןוא בָאה שידיי טימ ןדָאלעגנָא ןענעז

 :זדנוא וצ ןעיירש ןוא ךרוד ןעייג ייז .דליב

 ןרָאי ליפ ױזַא ןבָאה ןדיי יד !ןדיי יד ןיא המקנ ַא טבעלרעד ןבָאה רימ זטעז ריא

 ."ייז ייב ּפָא סָאד רימ ןעמענ טצעי ןוא טולב רעזדנוא טגױזעג

 אטעג רעשטשישזאו ןיא

 -סיוא ןכָאנ געט יירד ,1941 ינוי ןט-24 ןיא

 "יד סָאד זיא ,גירק ןשיסור-שטייד ןופ ךורב

 .טָאטש רעזדנוא ןיא ןײרַא רעטילימ עשט

 רעטילימ עשיסור סָאד זיא טיצ רעד ןיא

 ןסָאשעג ןוא רעטס טייז רענעי ןופ ןעוועג ךַאנ

 ןעװעג ןענעז סָאװ ,רענלעז עשטייד יד ףיוא

 ןלַאֿפעג ןענעז ייֵז ןופ ליפ .שטשישזַאר ןיא

 ןבָאה ןשטייד יד .ןעיירעסיש עקיזַאדיד ןיא

 -יה יִד ןופ ןדיי יד ןסיש סָאד זַא ,טהנעטעג

 המלש ןופ בוטש ןיא ןײרַא ןענעז ייז .רעז

 עקינײא ןעמונעגסױרַא טרָאד ןופ ,דרַאבמילק

 יײ6ז ןענעז ךָאנרעד .ןסָאשרעד ייז ןוא ןדיי

 זדנוא ןליופַאב ןוא (?יוה רעזדנוא וצ וצ

 ןלעטשסיוא ךיז ןוא רעלעק ןופ ןײגוצסױרַא

 א טנפעעג ךיז טָאה םילצולפ .יײר ַא ןיא

 ןשטייד יד ןוא רעטס טייז רענעי ןופ יירעסיש

 ןרָאוװעג לוצינ רימ ןענעז ױזַא .ןפָאלטנַא ןענעז

 .טיוט ןרעכיז ַא ןופ

 עלַא זַא ,לעֿפַאב א סױרַא זיא ךָאנרעד

 .קרַאמ ןפיוא ןעלמַאזרַאפ ךיז ןסמ ןדיי

 סעטַאל עלעג ןָאטעגנָא זדנוא ןעמ טָאה טרָאד

 ןרעו טּפַאכעג טעוו'ס רעוו זא ,טָארדעג ןוא

 טפַארטשַאב גנערטש טעוו עטַאל עלעג יד ןַא

 .ןרעוו

 נָא רעניַארקוא "ערעזדנוא,, ןבָאה ךָאנרעד

 עשידיי יד ןיא ןיײז םקונ ךךיז ןביוהעג

 .גנורעקלעפַאב

 ןבוק רעטשרע רעד

 רעזדנוא ןיא ןברק רעשידיי רעטשרע רעד

 עשטייד יד .ןַאמלעּפָאק ןעוועג זיא טָאטש

 טַָאה סָאו ,דרעפ ַא וצ ןדנובעגוצ םיא ןבָאה

 -תיב םוצ זיב טָאטש רעד רעביא טריּפַאלַאג

 -עצ זיא ןברק רעכעלקילגמוא רעד .תורבקה

 םעד תעב טייהרעקידעבעל ןרַאװעג ןסיר

 "ורב יד רעביא דרעפ םענופ ּפָאלַאג ןדליוו

 .סַאג עטריק

 קערש טימ ןבעל ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס

 ןשטייד יד סָאו ,סעיצקַא עטפָא יד רַאֿפ

 ףיוא טּפַאכעג טָאה'מ .טנדרַָאעגנייא ןבַָאה

 -מַאזרַאפ ןדיי יד ךיז ןגעלפ רעטעּפש .טעברַא

 עטלמַאזרַאפ יד-טָא ןופ ןוא ,ןלוש יד ןיא ןעל

 וצ ןשטנעמ ןבילקעגסיוא ןשטייד יד ןבַאה

 .טעברַא רעד

 טרעדָאפעג ןשטייד יד ןבָאה גָאט ןסיוועג ַא

 -ָאפעג לָאצ יד ; טעברַא רעד וצ ןדי 0

 ייד ןוֿפ ןרָאוװעג ןעמונעג זיא ןדיי עטרעד

 .ןלוש יד ןיא טלמַאזרַאֿפ ןעוועג ןענעז סַאװ

 ןרָאװעג טריפעגקעוַא ןענעז ןדיי 300 יד

 ןסָאשרעד טרָאד ןוא טַאטש רעד רעטנוא

 יײז זַא ,ןדלַאמעג ןבָאה ןשטייד יד .ןרָאוװעג

 רעד .טעברַא רעד וצ ןרָאװעג ןעמונעג ןענעז

 ןרָאװעג טקעדנַא זיא דרַאמ רעכעלרעדיוש

 סנעמעוו ,רעפעפ רעדנעס :לַאֿפוצ ַַא ךרוד

 ןעוועג זיא ,רעקטיװַארבָאד סירפא ,סעדייא

 זיא ,עטריפעגקעווַא טרעדנוה יירד יד ןשיווצ

 ןענופעג טרָאד ןוא דלעפ ןיא סױרַא טכַאנַאב

 ןיא .ןדיי ענעסָאשרעד טרעדנוה יירד עלַא ןגיל
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 .רעמָאי רעסיורג ַא ןענַאטשטנַא זיא טָאטש

 ךיז ןוא ןלוש יד ןטימעגסיוא ןבָאה ןדיי יד

 .רעצעלּפ ענעדישרַאֿפ ןיא ןטלַאהַאבסיוא

 אטעג ןוֿפ ןפאש סאד

 טעברַאעג ןבָאה החפשמ ןײמ טימ ךיא

 ןעוו .ןטעברַא ענעדישרַאפ ייב ןשטייד יד ייב

 -עג רימ ןבָאה טייצ-טינש ןעמוקעג זיא'ס

 טַאה ןעמ .רעדלעפ ןבָאה רימ זַא ,ןדלַאמ

 ךיא ןוא טעברַא רעד ןופ טײרּפַאב זדנוא

 רעזדנוא וצ קעווַא ןענעז רעדירב עניימ טימ

 .טעברַא-דלעפ
 -דיי עלַא טבױרעגקעװַא ןבָאה ןשטייד יד

 רעטעברַא ןרָאװעג ןענעז רימ ןוא רעדלעפ עש

 עטביורעגקעװַא ערעזדנוא ףיוא ןשטייד יד ייב

 1 .רעדלעפ

 ןרָאװעג ןפַאשעג לייוורעד יא טָאטש ןיא

 דלַאב .ײצילַאּפ עשידיי ַא טימ טאר-ןדיי ַא

 ןדי עלַא זַא לעפַאב א סױרַא זיא ךָאנרעד

 רעדנוזַאב ַא ןיא ןרירטנעצנַאק ךיז ןוומ

 טא סָאװ ,ָאטעג ַא ןיא --- לטרַאװק ןשידיי

 גָאט רעד ."גרַאב ןפיוא, ןרָאװעג טמיטשַאב

 א ןעװעג טא ָאטעג ןיא ןײגרעבירַא ןופ

 ןעמ .טבש שדוח ןיא ,גָאט-רעטניוו רערעווש

 תומהב יד יװ ,ָאטעג םוצ ןבירטעג זדנוא טָאה

 טָאה ָאטעג םוצ געװו רעד .הטיחש רעד וצ

 -עשס ןכלעװ ףיוא ,לקירב ַַא ךרוד טריפעג

 ןוא רעניַארקוא ןוא ןשטייד ןענַאטשעג ןענ

 שינעעשעג עשירַאברַאב סָאד טקיבײארַאפ

 ןגָאלשעג זדנוא טָאה'מ .ןטַארַאּפַא-סליפ טימ

 ןרָאװעג טור טא יינש רעד זיב ,תונמחרדַא

 ליפ עז גָאט םעד ןיא .טולב שידיי ןופ

 .קערש ןופ ןברָאטשעג ןדיי

 טכַארבעג ָאטעג ןיא ןענעז גָאט םעד ןיא

 ,רעליקיס :טנעגעג ןצנַאג ןופ ןדיי ןרָאװעג

 -ַאלעזערב ןוא רעקרַאשזַאּפ ,רעקווישטאּפָאק

 טשינ צאלּפ ןייק טא ָאטעג ןיא .ןדיי רעּפ

 דיי עטּפעלשעגפיונוצ עלַא יד רַאפ ןעוועג

 עיירפ עלַא ןרָאװעג טּפַאכרַאפ ןענעשס ןוא

 סרעלעק ןוא רעמעדױב יד ףיוא רעצעלּפ

 .ָאטעג ןופ חטש ןיא

 אטעג ןיא סעיצקא

 סעיצקַא ןעמוקעגרַאֿפ ןענעז ָאטעג -ןיא ךיוא

 ,טעברַא וצ ןדיי ןרָאװעג טּפַאכעג ןענעז'ס ןוא

 -- ןעװעג סא טײדַאב רעתמא רעד סָאװ

 טמיטשַאב סא ָאטעג רעזדנוא .טיױט םוצ

 טרָא יד לייוו ,ָאטעג-ףָארטש סלַא ןרָאװעג

 ןדיי עלַא זַא ,טהנעטעג ןבָאה רעניַארקוא עק

 רעד .ןטסינומָאק ןעוועג ןענעז טָאטש ןופ

 -לכעטש טימ טמױצעגמורַא ןרָאװעג זיא ָאטעג

 ךרוד ןרָאװעג טכַאװַאב גנערטש ןוא טָארד

 ןַא ןבָאה טסמעג טָאה רעדעי .ײצילַאּפ

 "סטעברַא ןַא ןַא די ַא .עטרַאק-סטעברַא

 םוצ טּפשמרַאֿפ ןעוועג שיטקַאפ זיא עטרַאק

 .טיוט

 רעד ןופ ןטינשעגּפָא ןעוועג ןענעז רימ

 יד ףיוא ןײגסױרַא וליּפַא .טלעוו רעצנַאג

 -ײוװסיוא ידכ ערעײט ערעזדנוא ןופ םירבק

 טשינ זיא לרוג ןרעטיב רעזדנוא ףיוא ךיִז ןענ
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 ַא ןפַאשעג ןשטייד יד ןבָאה ָאטעג ןיא ןביירטניירַא ןכָאנ דלַאב

 טמענ ןעמ .ײצילָאּפ עשיניַארקֹוא יד ךיז טזײװַאב'ס ןוא גנַאל טשינ טרעיוד'ס

 טשוק ןעמ .טרימזַאּפס ןעמ .םייה יד ןזָאלרַאפ וצ רעווש זיא'ס .רעזייה יד ןופ ןגָאי זדנוא

 .זיוה סָאד ןזָאלרַאפ ֹוצ זדנוא טגניווצ ןעמ .עגָאלדָאּפ יד ,טנעוו יד

 ןעייג רימ .עקנַאינלעװ ןופ ןדיי עלַא רימ ןענעגעגַאב געוו ןפיוא .סױרַא ןעייג רימ

 ַא ןעשעג לָאז'ס ,טָאג וצ טעבעג ַא ןעלמרומ ןּפיל יד .ךייט םענעריורפעג םעד ךרוד

 רימ .עשעג טשינ זיא סנ רעד .ןעגנילשנייא זדנוא ןוא ןכערבנייא ךיז לָאז זייא סָאד

 ןכַאמ וצ ןסָאלשַאב ןעמ טָאה ןטרָאד .גרַאב םוצ גנוטכיר רעד ןיא סַאזגנַאל ןעייג

 | .ָאטעג םעד

 .ךעלקעּפ יד ןענעפע זדנוא טסייה סָאװ ,ךַאװ יַא טייטש'ס .לקירב םוצ וצ ןעמוק רימ

 ערעייז טימ ּפעלק עכעלטע וצ ךָאנ ייז ןביג םעד וצ .וצ ייז ןעמענ --- יז טלעפעג סע סָאװ

 ,סעקיײגַאנ

 עכעלטע ןופ דניק ןיילק ַא טימ עלעגעוו ַא טּפעלש ןוא יורפ עגנוי ַא טייג זדנוא טימ |

 ןעמענ ייז .לרעגייז ןדלָאג ַא טרָאד ןעניפעג ןוא עלעגעוו ןיא ןכוז ןעמענ ייז .ןטַאנָאמ

 לקירב םעד ןופ םָאְרַא יז ןרעדיילש עלעגעוו ןטימ דניק סָאד ןוא סױרַא לרעגייז סָאד

 : ,ןטנוא

 .רעדניק רעקילדנעצ ךאנ טימ ןוא דניק סרעטסעווש ןיימ טימ ןָאטעג ייז ןבָאה ױזַא

 רעדניק יד ןוא דמַאז ןעוועג זיא ןטנוא לייוו ,ןעשעג טשינרָאג רעדניק יד זיא םיסנ טימ

 ,דמַאז ןיא ןלַאפעג ןענעז

 ןעועג זיא טפַאשגנע יד .ןטייז עלַא ןופ ןסָאלשעגּפָא ךיילג ןעמ טָאה ָאטעג םעד

 סערָאנ טכַאמעג טָאה א .תוחּפשמ ריפ-יירדי טניוועג ןבָאה רעמיצ ןייא ןיא .סיורג

 .קָאטׂש עכעלטע ןיא רעטערב ןופ

 עלעכיק ןיילק ַא טּפַאכרַאפ ןבָאה רימ לייוו ,החּפשמ עכעלקילג ַא ןעוועג ןענעז רימ |

 טיקצעג טָאה החּפשמ רעזדנוא .טניױוװעג טרָאד טָאה החפשמ רעזדנוא רָאנ ןוא

 .ןָאזרעּפ ףלע
| 

 טפַאשגנע ַאזַא ןיא .ץומש רעד -- סנטשרע .תורצ עשירפ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה'ס

 ןבָאה רעבָא רַאפרעד .רעגנוה רעד -- סנטייווצ .ןייר ןטלַאה טנָאקעג טשינ ןעמ טָאה

 ,זייל יד טעשַאּפעג ךיז

 .םולשב ןבעל טנעקעג טשינ ןעמ טָאה ןעגנוגנידַאב עכלעזַא ייב זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 םעד ןדיילרַאפ טנעקעג טשינ 4 רענייא ןוא ןגָאלשעגמורַא ,טגירקעג ךיז טָאה ןעמ

 ,ןטייווצ

 ןייא .טָארדלכעטש טימ ןעמונעגמורַא .ה.ד ,ןסָאלשעגּפָא ןעוועג זיא ָאטעג רעד

 .ךַאװ ַא ןענַאטשעג קידנעטש זיא'ס ּוװ ,לקירב ןכרוד -- ָאטעג ןיא ןעוועג זיא גנַאגניײרַא

 ייצילאפ עשידיי

 ייז ,יײצילָאּפ עשידיי

 רעטכייל ןייז ייז טעוו יײצילָאּפ רעשידיי רעד ןופ ףליה רעד טימ זַא ,טסּוװעג ןבָאה

 וי ,סנכערברַאפ ערעַייז ןריפוצכרוד

 וצ .ןבָאה קנעדעג ךיא יו .םירוחב עגנוי רָאנ ןעמונעג ןעמ טָאה ײצילָאּפ רעד ןיא

 ,ץלַאז לקנַאי ,רומרַאמ עקשימ ,ןַאמסקַאװ לקנַאי ,אריּפש ןמלז :טרעהעג יײצילַאּפ רעד

 .עקיניא ךָאנ ןוא טכערעגכילרע ףסוי ,ןַאמזייק ןעמָאנ ןטימ ןליוּפ ןופ קינעשזעב א
 ,רענורב ,דיי רעשיכעשט ַא ןרָאװעג טלייוועגסיוא זיא ײצילַאּפ רעד ןופ טנַאדנעמָאק סלַא
 טשינ ןדיי יד ד ןגָאלש טגעלפ רע .רעטנַאקַאב רעטוג ַא רעזדנוא ןעוועג זיא רעכלעוו
 .ןַאמ- ס.ס רעשטייד ַא יו רע טָאה ןעזעגסיוא ,רעניארקוא יד יו רעקינייװ

 טיורב םַארג 100 ןגָארקעג טָאה ןעמ .ךיק עניימעגלַא ןַא ןרָאװעג ןפַאשעג ךיילג זיא'ס

 רעסַאװ לסיב ַא ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,ּפוז לפעל ַא גָאט ןיא לָאמ ןייא ןוא גָאט ַא

 טשינ ןעמ . טָאה סע ַאזַא ןופ זַא ,ךיז טיײטשרַאפ ,לפָאטרַאק ןופ סעפול רָאּפ ַא טימ

 ָאטעג ןיא ןדיי יד ."ןזייא טכערב טיונ, ?לטרעװכירּפש ַא טגָאז יװ .ןריטסיזקע טנעקעג



 ןוא טָארדלכעטש יד ןדיינשכרוד טגעלפ ןעמ .רעגנוה ןופ ןברַאטש טלָאװעג טשינ ןבָאה

 לסיב עטצעל סָאד ןשייטוצסיוא ידכ ,ןטסירק עטנַאקַאב וצ רעפרעד יד ןיא ןזָאל ךיז

 .לפָאטרַאק רַאּפ ַא רעדָא ,טיורב ףיוא ץכעוטנַא

 טייהרעקידעבעל ןבארגאב
 ץלַאז ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ןעזעגמורַא ךיז ןעמ טָאה ָאטעג ןיא ןײגנײרַא ןכָאנ דלַאב

 ךיז טָאה (סעכעלעדיא) דמלמ המלש ,רעטעפ ןיימ .ןבעל וצ רעווש זיא ץלַאז ןָא ןוא

 יב ןעוועג זיא זױה ןייז .ץלַאז טימ קַאז ַא ןזָאלעג רע טָאה בוטש ןיא זא ,טנָאמרעד

 טָאה רע .עינרַאשטעלמ רעד ןגעקטנַא טקנוּפ ,ָאטעג טייז רענעי ףיוא רעטעמ טרעדנוה

 ןעגנערב ןוא ןענעבנגכרוד ךיז ןלָאז ייז ,ץרַאװש השמ ןכש ןייז ןוא יורפ ןייז טדערעגוצ

 ןעו טנעמָאמ ןיא .קעװַא ןענעז ןוא ןדערנָא ןזָאלעג ךיז ןבָאה ייז .ץלַאז לסיב  ַא

 רעשטייד רעד ןרָאפעגוצ עינרַאשטעלמ רעד וצ זיא ,לקירב םעד ךרודַא ןענעז יז

 טשינ ןיוש ייז רע טָאה קירוצ .ָאטעג ןופ ןײגסױרַא טקרעמַאב ייז טָאה רע .טנַאדנעמַאק

 רעשיניַארקוא רעד ןבעגעגרעביא ןוא ךיז טימ ןעמונרַאפ ייז טָאה רע .ןייג ןזָאלעג

 .ךַאז ַאזַא טבעלרעד םיוק טָאה ץילימ עשיניַארקיא יד .ץילימ
 ןדיי ליפ .טקינייּפעג ןוא לרעמעק רעטצניפ ַא ןיא ןפרָאװעגנײרַא ייז טָאה ןעמ

 םייב ,ךיק ןיא יו ,ןטעברַא ענעדישרַאפ ייב ץילימ רעד ייב טעברַאעג טלָאמעד ןבָאה

 .ןעגנוקינייּפ יד ןופ תודע עקידעבעל ןעוועג ןענעז יז .ַא .א שומישי-תיב םעד ןקינייר

 ןרעװ סע ױזַא יו ןלייצרעד ייז ןגעלפ ,ָאטעג ןיא ןעמוקעג ןענעז רעטעברַא יד ןעוו

 יד .ןריר טנעקעג סָאד טָאה ןייטש ַא .ץרַאװש השמ ןוא יורפ ןייז ,המלש טקינײּפעג

 יד ןופ ןעײרפַאב ייז ידכ ,ןסיש ייז לָאז ןעמ ,ןטעבעג ךיז ןבָאה עכעלקילגמוא יירד

 ירד ךָאנ .טױט רעטכיײל וצ ַא ןעװעג ןסישרעד זיא רעדרעמ יד רַאפ רעבָא ,םירוסי

 .ןסָאשרעד ןוא טריפעגסיורַא ייז ןעמ טָאה געט

 טשינ יײז ןעמ טָאה ,ךעלטילש ףיוא ָאטעג ןכרוד טריפעגכרודַא ייז טָאה ןעמ ןעוו

 יד -- ירפ ןייז ייב ןעמונעגּפָארא ןברַאש רעד ןעוועג זיא ןהמלש ייב .טנעקרעד

 יז ןעמ טָאה טנעקרעד .ןענעקרעד וצ טשינ ןעוועג זיא ןהשמ ךיוא .ןעמונעגסױרַא ןגיוא

 יתיב ןפיוא טריפעגקעװַא ייז טָאה ןעמ .טבעלעג ךָאנ טָאה המלש .םידגב יד טיול רָאנ

 םיא טָאה רעניַארקוא ןַא .רעסַאװ ןטעבעג ןוא ליומ סָאד טנפעעג טָאה המלש .תורבקה

 .ןעקנורטעגסיוא טָאה המלש סָאװ ,רעסַאװ לסיב ַא טגנַאלרעד

 ןפרָאװעגנײרַא ייז טָאה ןעמ ּוװ ,רעבירג יירד טיירגעגוצ יז רַאפ ןעוועג ןיוש ןענעז'ס

 .טייהרעקידעבעל ןרָאװעג ןבָארגַאב זיא המלש .ןטָאשרַאפ ןוא

 רעד ןבָאה רעניַארקוא יד .טביולרעד ןעוועג

 ןפיוא רימ ןעייג סָאד זַא ,ןשטייד יד טרעלק

 ..חלפמ רעייז ףיוא ןטעב וצ ידכ תורבקה:תיב

 לָאטיּפש ַַא טריטסיסקע טָאה ַָאטעג ןיא

 -ַאב ןבָאה ייֵז ּוו ,רעדניק רַאֿפ ךיק ַא ןוא

 .גָאט ַא טיורב סָארג 100 ןעמוק

 עיצקא:יביוו יד

 זַא ,טנדרַארַאֿפ ןשטייד יד ןבָאה גָאט ןייא

 ,דלָאג עצנַאג סָאד ןבעגקעווא ןלָאז ןדיי יד

 יד .ןגָאמרַאפ יײז סָאו ,גנוריצ ןוא רעפוק

 יד רעביא קעוַא ןענעז ןטנַאיצילַאֿפ עשידיי

 הקדצ דיי :ןגירשעג ןוא ןעגנוניוו עשידיי

 עשידיי עצנַאג סָאד טָאה'מ ! תוממ ליצת

 -ערפ רעד .טַאר-ןדיי ןיא טכַארבעג ןגעמרַאֿפ

 רעדילגטימ יד ןוא ,רעלעג סהרבא ,סעז

 ןענעג רעלעג היעשי ןוא דרַאבמילק עיסוז

 יד וצ גנוריצ ןוא רעּפוק ,דלָאג ןטימ קעוװַא

 -קירוצ טשינ רעמ ןענעז ייז רעבָא ,ןשטייד

 ...ןעמוקעו

 גנוטכינראפ יד

 עסיורג .ַא ןכָארבעגסיױא (יא ָאטעג ןיא

 ןעמוקעג טשינ געט ענעי ןיא ןיב ךיא .קינַאּפ

 ןשטייד יד ןוא רעניַארקוא יד ןעוו .ָאטעג ןיא

 ןבָאה סָאװ ןדיי יד ןעמענ ןעמוקעג ןענעז

 :טנַא ךיא ןיב ,קרַאװלַאֿפ ןפיוא טעברַאעג

 טרָאד ןוא רעױוּפ ַַא וצ ןײרַא ןיב ךיא .ןֿפַאל

 קידנעמוק .ןסיוו ןייַז ןָא טקיטכענעגרעביא

 טרעהעג ךיא בָאה ,ָאטעג םניא סנגרָאמוצ

 -:סיווהא ךיז טָאה'ס .ןעיירשעג עקיטלַאוועג

 סָאד טנערברַאֿפ ןבָאה ןשטייד יד זַא ןזיוועג

 .עקנַארק יד טימ ןעמַאזוצ לָאטיּפש

 ןבָאה סָאו ,ןדיי יירד ןפַארטעג בַאה ךיא

 זַא ,טליײצרעד ןבָאה ייֵז .טעוװעטַארעג ךיז

 ןסָאשרעד ןדיי עלַא ןענעז טכַאניב תבש

 רעקווישטאּפָאק ןפיוא ,ןשאטנוק ייב ןרָאװעג

 .געוו

 -טנַא רימ ןענעט תורושב-בויא יד קידנרעה

 נָא ךיס טָאה'ס ּוװ ,ןײרַא דלַאוװ ןיא ןפַאל

 עיײנ טימ 'יןבעל,, יינ ַא זדנוא רַאפ ןביוהעג

 ןעמוקרָאֿפ ןגעלפ לָאמטּפַא .ןרַאפעג ןוא תורצ

 ,רעניַארקוא ןוא ןשטייד יד ןופ ןלַאפרעביא

 -ַאבסיוא ליפ ןלַאפעג ןענעזס'ס עכלעוו ןיא

 .דלַאו ןיא ןדיי ענעטלַאה

 ןעוו ,רעשיגַארט ליפ ןרָאוװעג זיא עגַאל יד

 ןופ ליפ .רעטניו רעד ןעמוקעגנָא זיא'ס

 -יורג יד ןיא ןרָאװעג ןריורפרַאפ ןענעז זדנוא

 ןיא טלײטעצ ךיז ןבָאה רימ .טסערפ עס

 ינַאװו ןבױהעגנָא ןבָאה רימ .סעּפורג עניילק

 -עג זיא'ס רעבָא ,רענַאיטרַאּפ ןכוז ןוא ןרעד

 .ןענופעג וצ ייֵז רעװש רעײז ןעוו

 קינלרוג לאומש

 ןדיי יעשטשישזָאו יד ןופ רבק-רעדירב רעד

 ןייק ָאטשינ .עקווישטָאּפָאק ןייק געוו ןפױא

 יד ןענָאמרעד לָאז סָאװ רובק ןפױא ןכייצ

 -לַאוו רענייב ערעייט יד .החיצר עכעלרעדיוש

 טרעמיק רענייק ןוא דרע רעד ףיוא ךיז ןרעג

 .ייז ןגעוו טשינ ךיז
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 ןעיורֿפ עשידיי ןופ דראמ
 ןרעסיוא ןעיורפ ףלעווצ טּפַאכעג טָאה ןעמ .תונברק עכלעזַא ליפ ןעוועג ןענעז רעטעּפש

 עברעוו לטָאמ בוטש ןופ טּפעלשעגסױרַא טָאה ןעמ .ןסָאשרעד ןעמ טָאה ייז ךיוא .ָאטעג

 .ןסישרעד ייז לָאז ןעמ ,ןטעבעג ךיז ןבָאה ייז זַא ,טקיניײּפעג ױזַא יז ןוא ןַאמרעיינ ןוא

 טָאה טױט ןכָאנ זַא ,תונברק ערעייז טקינײּפרַאפ ױזַא ןבָאה ןטידנַאב עשיניַארקוא יד

 ,ןענעז ייז רעוו טנעקרעד טשינ ןעמ
 : ענעדישרַאפ ַא ןעוועג זיא טעברַא יד .טעברַא רעד וצ ןבירטעג ןעמ טָאה גָאט ןדעי

 .ַא .א רעזייה עשידיי ןעמענרעדנַאנַאפ ,סעװָאר ,רעבירג ןבָארג ,ןגעוו ייב ,רעדלעפ ףיוא

 ןבָאה טרָאד .רעפרעד יד ןיא טעברַאעג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי יד ןעוועג ןענעז ךעלקילג

 ,גרַאװנסע ףיוא םיצפח ענעדישרַאפ ןטסירק ייב ןטיבעגסיוא ייז
 ףיוא טריפעג טָאה ןעמ ןעװ .ןטנַאיצילָאּפ עשידיי טריפעג ןבָאה טעברַא רעד וצ

 ערעדנַא ןגעלפ ,ןטסירק עטנַאקַאב עטוג טַאהעג טָאה ןעמ ּוװ ,ףרָאד ןסיוועג ַא ןיא טעברַא

 ןעוועג ןענעז'ס .ףרָאד ןיא ןייגטימ ןביולרעד ייז לָאז רע ,טנַאיצילָאּפ םעד ןטעב ןדיי

 ןבָאה עכלעוו ,עכלעזַא ןעוועג ןענעז'ס ןוא טביולרעד ןבָאה עכלעוו ,ןטנַאיצילָאּפ עכלעזא

 ,ןטידנַאב עשטייד יד יירטעג טנידעג ןבָאה ייז .טביולרעד טשינ ןפוא םושב סע

 ןרירפ רימ
 -רעבירַא טשינ ןעוועג זיא טלעק יד .רעטניוו ןעוועג זיא ָאטעג ןיא ןיירַא ןענעז רימ ןעוו
 ןזָאלעג ךיז ןבָאה ןדיי ליפ .ןעוועג טשינ זיא בוטש יד ןעמערַאװ וצ ץלָאה ןייק .ןגָארטוצ

 גָאטרַאפ ןייטשפיוא ןגעלפ רעטָאפ ןיימ טימ ךיא .רעמייב ןדיינש טרָא ןקילייה םוצ

 ןדיינשוצנָא ידכ ,טֹרָא ןקילייה םוצ ןזָאלעג ךיוא ךיז רימ ןבָאה ןגעוו-רעטניה טימ ןוא
 ןריורפעג ןעוועג ןענעז רעמייב יד .טעברַא עטכייל ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס ,ץלָאה לסיב ַא

 ,טכַאדעגסיוא .רימ ךיז טָאה םיוב ןופ עּפירקס ןדעי ייב .ןדיינש ןזָאלעג טשינ ךיז ןבָאה ןיא
 ,קיטייוו ןופ יא דחּפ ןופ יא ,ןענייו ןוא ןדיינש געלפ ךיא .ןצכערק ענעברָאטשעג יד זַא

 !טבעלרעד ןבָאה רימ סָאװ וצ
 ָאטעג ןיא רעדלעפ יד טימ טּפעלשעג ךיז ןעמ טָאה רעמייב יירד"ייווצ ַא ןגעזּפָא ןכָאנ

 ,טקרעמַאב זדנוא ןעמ טָאה טעברַא ליפ ױזַא ךָאנ זַא ,ןכַאמ ךיוא ךיז טגעלפ'ס ,ןײרַא
 לצעגייש ןיילק ַא וליפַא .ָאטעג ןיא לענש ןפיול ןוא ןזָאל טזומעג סעלַא ןַאד רימ ןבָאה
 רעד ךיוא זיא טייצ רעצרוק א ךָאנ .ץלָאה עצנַאג סָאד זדנוא ייב ןעמענוצ טנַאקעג טָאה

 | ,םיוב ןייא ןָא ןבילבעג םלועי-תיב

 טעדראמרעד טרעוו רעטאפ ןיימ
 ןייק ןזָאלעג ךיז ןוא ָאטעג ןופ טעבנגעגסױרַא רעטָאפ ןיימ ךיז טָאה גָאטרַאפ ַא לָאמניײא

 סָאװ סעּפע םורַא ױזַא טעװ ןוא טעברַא לסיב ַא ןגירק טרָאד רע טעוװ רשפא ,ענליפָאט

 ןייא ןופ ױזַא טייג רע יו ןוא .טעברַא ליפ טַאהעג רע טָאה ףרָאד םעד ןיא .ןענידרַאפ

 ןשטייד יד .ןשטייד טימ קנַאט ַא ןעמוקעגנָא זיא ,ןטכירַאפ סעּפע ןטייווצ םוצ רעניַארקוא
 ןייק טּפעלשעגקעװַא ןוא קנַאט םוצ ןדנובעגוצ םיא ןבָאה ייז .טנעקרעד ךיילג םיא ןבָאה

 .ןסישרעד םוצ שטּפָאק

 .(ףרָאד ןופ רעטסטלע) לעיטַאדעסדערּפ רענליפאט רעד טסּוװרעד ךיז טָאה םעד ןגעוו

 לָאמסָאד .ןזָאלּפָא "עדוי, םעד ןלָאז ייז ,ןטעבעג ןוא ןשטייד יד וצ ןפָאלעג ךיילג זיא רע
 .ןזָאלעגּפָא רעטָאפ ןיימ ןבָאה ןוא ןסיוועג לסיב ַא טַאהעג סעּפע ייז ןבָאה

 ןעמוקעג זיא חסּפ רַאפ ןכָאװ ייווצ .דיירפ רעזדנוא טרעיודעג טָאה גנַאל טינ רעבָא

 ,שינעּפַאכ ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה'ס .טעברַא ףיוא ןדיי 150 ןבָאה ףרַאד ןעמ זַא ,לעּפַאב ַא

 ךיז טָאה רעדעי .ןפױלטנַא וצ ןיהּוװ ןעוװעג טינ זיא ָאטעג ןיא טרַאּפשרַאפ קידנעייז

 בוטש ןיא ,שינעטלעהַאב ַא סעּפע טכַאמעג

 6 ןוא טניה-ריּפשסױא טימ ןעננאגעל ןענעז ןטידנַאב עשיניַארקוא יד
 טָאה ןעמ ,ןלַאפעגניירַא עיצקַא רעד ןיא זיא רעטָאפ ןיימ .רעכעל ענעדישרַאפ ןופ ןדיי יד

 ליפ .טייל .ס.ס עשטייד ייז ןבָאה טריפעג .טעברַא ףיוא קצול ןייק ןבירטעג ןדיי יד

 .יד ןשיווצ ןעוועג ןיב ךיא ךיוא .ןדיי עטּפַאכעג יד ןפָאלעגכָאנ ןענעז רעדניק ןוא ןעיורפ

 | ,ןעז טינ רעמ ןיוש ייז ןלעוו רימ זַא ,טסּוװעג ןבָאה רימ לייוו ,טנייוװעג ןבָאה רימ



 ןלעפעג טינ זיא ,דרעפ ַא ףיוא ןטירעג טָאה רעכלעוו ,ןַאמ-.ס.ס ןשטייד ַא םענייא

 ןטײר ןבױהעגנָא ןוא קירוצ ףיוא דרעפ סָאד טיירדעגסיוא טָאה רע .ןענייוו רימ סָאװ

 רע .בוטש ַא ןיא ןײרַא ןענעז רימ .ןפױלטנַא ןבױהעגנָא ןבָאה רימ .זדנוא ףיוא ךיילג

 ןייא .תולוק עדליו טימ ןגירשעג ןבָאה רימ .בוטש ןיא ןטירעגניירַא דרעפ ןטימ זיא

 .קעװַא זיא ןוא טכַאלעצ דליו ךיז רע טָאה ןַאד .תושלח ןיא ןלַאפעג זיא יורפ

 ,ןלעפעג רעייז םיא זיא ליּפש סָאד

 ןייק ןרָאפעג גָאט ןדעי זיא ,רענָארב ,יײצילָאּפ רעשידיי רעד ןופ טנַאדנעמָאק רעד

 םיא טָאה ןעמ .ץזָאלּפָא ןטַאט ןיימ לָאז ןעמ ,טרעדָאפעג ןוא טנַאדנעמָאק םוצ קצול

 .ןכָאװ עכעלטע רעבירַא ןענעז ױזַא .טגָאזעגוצ

 רע טעװ ןגרָאמ זַא ,טגָאזעג ןוא קצול ןופ רענָארב ןעמוקעג זיא קיטשרענַאד ַא

 רעבָא .רעטָאפ ןיימ ןעגנערב וצ ידכ ןרָאפעג עקַאט רע זיא קיטיירפ .רעטָאפ ןיימ ןעגנערב

 150 יד ןשיווצ ןופ זַא ,הרושב עכעלקערש יד טכַארבעג רע טָאה ,ןעגנערב וצ םיא טָאטשנָא

 ןופ רעגניי ןוא קיצפופ ןופ רעטלע ןעוועג ןענעז עכלעוו ,יד ןבילקעגסיוא ןעמ טָאה ןדיי

 .רעטָאפ ןיימ ןעוועג ךיוא זיא ייז ןשיװצ .ןסָאשרעד ייז ןוא רָאי ןצכעז

 דלאג שידיי טגנאלראפ ןעמ

 ַא ןעמוקעג זיא'ס : ױזַא סע זיא ןעשעג .עלַא רַאפ רעירפ טעדרָאמרעד ןעמ טָאה ןרענָארב

 ַא טלעגיזיילסיוא ןבעג ןפרַאד ןדיי יד זַא ,רוטנַאדנעמָאק רעשטייד רעד ןופ לעפַאב

 ָאטעג ןיא ןדיי יד זַא ,טגָאזעג ןוא טלעטשעגנגעקטנַא ךיז טָאה טַארנדוי רעד .דלָאג ָאליק

 קידנדלעמ ,סעקינדַאלקַאז סלַא ןדיי 5 ןעמונעג ןבָאה ןשטייד יד .דלָאג ןייק טינ ןיוש ןבָאה
 .ןדיי ףניפ יד ןסישרעד ייז ןלעװ -- דלָאג ָאליק םעד ןבעג טינ ייז טעװ ןעמ ביוא זַא

 ַא ,רענַארב טנַאדנעמָאק רעד ,רָאטקעּפס ריאמ ןענופעג ךיז ןבָאה ףניפ יד ןשיווצ

 .רעמיצ ַא ןיא טרַאּפשרַאפ ייז טָאה ןעמ .ןדיי ייווצ ךָאנ ןוא טנַאיצילַאּפ

 ןעמעננעמַאזוצ ידכ ,רעזייה יד רעביא ןפױלמורַא ןבױהעגנָא טָאה ײצילָאּפ עשידיי יד

 טָאה ןעמ .דלָאג ךס ַא טַאהעג ךָאנ ןבָאה ןדיי זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס .דלָאג סָאד

 ןשטייד םוצ טכַארבעג ןעמ טָאה דלָאג עצנַאג סָאד .ָאליק ייווצ יו רעמ ןעמונעגנעמַאזוצ

 ףניפ יד ןריפסורַא ןסייהעג םעד ץָארט ןוא ןעמונעגוצ דלָאג סָאד טָאה רע .טנַאדנעמָאק

 ,טרָאנעגּפָא םיא טָאה ןעמ לייוו ,ןסישרעד ייז ןוא ןדיי

 ןלאפ עקידתוירזכא
 .ןדיי ןלַאפעג ןענעז גָאט ןדעי ןוא תוריזג עיינ טכַארטעגסיױא ןשטייד יד ןבָאה גָאט ןדעי

 ןירערעל ַא ,ןיטשלעקניפ יורפ ַא טימ טליּפשעגּפָא ךיז טָאה לַאּפ רעקירעורט ַא

 ןפָאלטנַא יורפ יד זיא ענווָאר ןיא עיצקַא רעד תעב .ענווָאר ןיא עלוש תוברת רעד ןיא

 ךיז יז טָאה ,גוצ-רישזַאסַאּפ ַא ןעזרעד טָאה יז .טפיול יז ןיהּוװ קידנסיוו טינ ,ָאטעג ןופ

 ױזַא .טרָאפ גוצ רעד גנוטכיר רעכלעוו ןיא קידנסיוו טינ ,ןרָאפעג ןוא טּפַאכעגפױרַא

 ,קירב רענרעזייא רעד ףיא ףױרַא זיא גוצ רעד ןעוו .שטשישזָאר ןייק ןעמוקעג יז זיא

 !ןיײרַא רעטס ןיא ךיילג גוצ ןופ ןפרָאװעגּפָארַא יז ןוא טנעקרעד ןשטייד יד ריא ןבָאה

 זיא יורפ יד .ןכערב ךיז ןָא ןיוש טבייה זייא סָאד ןעוו ,חסּפ רַאפ סָאד זיא ןעוועג

 רעד ןיא ןגָארטעג יז טָאה םָארטש רעד ןוא זייא קידנעמיווש קיטש ַא ףיוא ןלַאפעגפױרַא

 קיציא ןעזרעד ריא טָאה ַאד .עקנַאינלעװ זיב ןעגנַאגרעד זיא יז .טָאטש רעד וצ גנוטכיר

 ןענַאטשרַאפ טָאה רע .ָאטעג ןרעסיוא טעברַאעג טייצ רענעי וצ טָאה רעכלעוו גרעברעבליז

 ייב טעברַאעג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי יד וצ קעװַא לענש זיא רע .יורפ עשידיי ַא זיא סָאד זַא

 םוצ זייא סָאד טּפעלשעגוצ םינפוא ענעדישרַאפ טימ ןבָאה ייז .קירב רענרעצליה רעד

 יז טָאה טנַאה ןייא .טױט בלַאה ןעוװעג זיא עכלעוו ,יורפ יד ןעמונעגּפָארַא ןוא גערב

 .ענעכָארבעצ ַא טַאהעג

 ןוא ףליה עשיניצידעמ ןעמיקַאב טָאה יז ּוװ ,ָאטעג ןיא טכַארבעג יורפ יד טָאה ןעמ
 טרַאּפשרַאפ יז טָאה ןעמ .ןעניז ןיפ ּפָארַא יז זיא קערש ןופ רעבָא .ךיז וצ ןעמוקעג זיא יז

 .תולוק עדליוו עכלעזַא טימ ןעיירש רָאנ ,ןדער טינ טגעלפ יז .לרעמעק רעטצניפ ַא ןיא

 ןיא ןעמוקעג ןענעז ןשטייד יד ןעוו .ןרעוו טלסיירטעגפיוא טגעלפ ָאטעג רעצנַאג רעד זַא

 .ןסָאשרעד ןוא ןעמונעגסױרַא ריא ייז ןבָאה ,ןעיירשעג עדליוו יד טרעהרעד ןבָאה ןוא ָאטעג
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 ֿפולעזרעב ןופ רעדרעמ יד

 רימ ןבָאה ,רעדרעמ רעשטשישזַאר ,ענעגייא ערעזדנוא טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ קיניײװ

 טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה ּפולעזערעב .הביבס רעד ןופ רעדרעמ ענעדישרַאפ טַאהעג ךָאנ
 רעטייווצ רעד ןעוועג רע זיא ,טנַאדנעמָאק רעשטייד ַא ןעוועג זיא טרָאד .רעדרעמ עריא

 יקסרָאװַאי ,קַאילָאּפ א ןוא ענעגנַאפעג עשיסור ייווצ ךיז ייב טַאהעג טָאה רע .רעלטיה

 .(םיניילת) ?סעטַאק, יד ןפור ייז ןגעלפ רימ

 ןרָאװעג ָאטעג רעצנַאג רעד זיא ,ָאטעג םעד ןרָאפכרודַא ןגעלפ "?סעטַאק , יד ןעוו

 ןעעז ייז ןעמ טגעלפ ,געוו רעקווישטַאּפָאק ןפיוא טעברַאעג טָאה ןעמ ןעוו .ןברָאטשעגּפָא

 רעירפ ךיז ןבָאה ייז .ןרָאפכרודַא םתס טשינ לָאמניײק ,רעבָא ,ןגעלפ ייז ,ןרָאפכרודַא רעטּפָא
 ,ןפורעג זדנוא ןבָאה ייז יו ,"ןדוי עקיזייל , יד טימ ןָאט ליּפש ַא טזומעג

 עשידיי ןעמענרעדנַאנַאפ םייב עקווישטַאּפָאק ןיא טעברַא ףיוא קידנעייז ,לָאמ ןייא
 ּפָארַא ןוא עלעקשטירב ןייז טלעטשעגּפָא טָאה רע .יקסרָאװַאי ןרָאפעגכרוד זיא ,רעזייה

 ןעמונעג ךיילג רימ ןבָאה ,ןעזרעד םיא ןבָאה רימ ןעוו .ןטעברַא ןדיי יד ױזַא יו ,ןעעז
 ,ןפיולטנַא וצ ןיהּוװ ןעוועג טינ זיא רעדייל רעבָא ,ןפױלטנַא וצ ּווװ ,רעכעל ןכוז

 טָאה ןגיוא ענייז ןיא .28--27 רָאי ַא ןופ טידנַאב רעטנוזעג ,רעכיוה ַא ןעוועג זיא רע

 ,(הלגע-לעב ךורב-הילדג ןפורעג ןעמ טָאה ױזַא) ערדעטַאק וצ וצ זיא רע .האנש ַא טנערבעג
 יקסרָאװַאי .רעטרעטַאמעגסיױא ןַא ןיוש ןוא שטנעמ רערעטלע ןַא ןעוועג זיא רעכלעוו

 טָאה טידנַאב רעד .ןלַאפעגמוא ךיילג זיא דיי רעד .שטַאּפ ַא ןזָאלעגּפָארַא םיא טָאה

 ,רימ ןיא טצַאלּפ ץרַאה סָאד זַא ,טליפעג בָאה ךיא .םיא ףיוא ןצנַאט ןעמונעג

 םעד רעבירַא ןענעז רימ .רעביג לדא ןפָאלעג זיא רימ ךָאנ .ןפיול ןעמונעג בָאה ךיא
 טָאה רעכלעוו ,רַאסימָאק רעשטייד ַא טניױװעג טָאה'ס ּוװ ,ףיוה ַא ףיוא ףיױרַא ןוא געוו
 ,ןיכעק רעד ןסייהעג ךיילג רע טָאה ,ןעזרעד זדנוא טָאה רע ןעוו .ןדיי טסַאהעג ױזַא טינ

 ןלעוו ןדיי יד זיב םיא ייב ןביילב ןסייהעג זדנוא טָאה רע .ןסע ןבעג זדנוא ,לדיימ שידיי ַא

 ,ליפ רעייז ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןלַאפ עכלעזַא .טעברַא יד ןקידנע

 ןרָאפעגכרוד ןענעז ,געוו ןפיוא ,ענליּפָאט ןיא טעברַאעג ןבָאה ןדיי ןעוו ,לָאמ ןייא
 יד .ןוז ַא טימ רעטָאפ ַא ןעמַאװצ טעברַאעג ןבָאה ןַאד ."סעטַאק , עשיסור ייווצ יד

 ןבָאה ייז .ןליײװרַאפ ךיז ןסָאלשַאב ןבָאה ןוא ,טסּוװרעד ןופרעד ךיז ןבָאה רעדרעמ

 ןוז םעד ןבָאה ייז .ןטלַאהוצ םיא לָאז רע רעטָאפ םעד ןסייהעג ןוא ןוז םעד טּפַאכעג

 ,טרעטנימעגּפָא םיא ןבָאה ייז ןעוו .טשלחרַאפ ןלַאפעג זיא רע זיב גנַאל ױזַא ןגָאלשעג

 םעד ןטלַאה טפרַאדַאב טָאה ןוז רעד .: טרעקרַאפ רָאנ ,טרזחעגרעביא ליּפש יד ייֵז ןבָאה
 .תושלח זיב ןגָאלשעג ןבָאה ייז ןכלעוו ,רעטָאפ

 טינ ךיז טָאה רענייק .ןעניז ןפיוא ףױרַא ייז זיא סָאװ ץלַא ןָאט טנעקעג ןבָאה ייז

 עטּפשמרַאפ ןשטנעמ ּוװ ,עמרוט ַא יו ןעוועג זיא ָאטעג רעד .ןלעטשנגעקטנַא טריבורּפ
 ,ףוס רעייז ףיוא ןטרַאװ טיוט םוצ

 ןברָאטשעג רעצימע זיא .רעגנוה ןוא ץומש ,טפַאשגנע יד ןעוועג זיא ךעלגערטרעדמוא
 .1942 טסוגױא זיב טרעיודעג סָאד טָאה ױזַא .ןעוועג אנקמ םיא ןעמ טָאה ,ָאטעג ןיא

 ךיז טרעטנענרעד עיצאדיווקיל יד
 טרידיווקיל ןעמ טָאה ךעלטעטש עקימורַא יד ןיא זַא ,טרעהעג רעירפ ןיוש טָאה ןעמ
 ןיא ןסעזעג זיא ןעמ .טייצ רעזדנוא ךיז טרעטנענרעד'ס זַא ,טסּוװעג ןבָאה רימ .ןדיי יד
 ,רעדלעוו יד ןיא ןפױלטנַא טוװּורּפעג טינ טָאה רענייק .טרַאװעג ןוא ָאטעג

 ךימ .עיצַאדיװקיל רעד רַאפ ןכָאװ ןבלַאהטרעדנַא ָאטעג ןופ סױרַא קילעפוצ ןיב ךיא

 ריא לָאז ךיא ,ָאטעג ןופ ןעמונעגסױרַא עקװָאנַאירעלַאװ ןופ יורפ עשיליוּפ ַא טָאה
 ןיא רעגנוה רעד רָאנ ,קעװַא ךיא ןיב ןליוו ןיימ טימ טינ .סרעדעווס רָאּפ ַא ןקירטש
 ךיא לעװ ,ןסיורד ןיא ןייז לעװ ךיא ןעוו זַא ,טסּוװעג בָאה ךיא .ןבירטעג ךימ טָאה בוטש
 טינ גנַאל סָאד טָאה רעדייל רעבָא .החּפשמ רעזדנוא ןטקודָארּפ ןקישרעביא ןענָאק
 ,טרעיודעג

 יד טכַארבעג רימ ןעמ טָאה ,סטכַאנוצ קיטיירפ ,רעטעּפש ןכָאװ ןבלַאהטרעדנַא



 ,ײצילַאּפ עשיניַארקוא ןוא .ס.ס טימ טלגנירעגמורַא זיא ָאטעג רעד זַא ,הרושב עכעליורג

 .טכַאנ עצנַאג ַא ןסעזעג ןענעז יז ּוװ ,טַארנדוי םייב ןבירטעגנעמַאזוצ ןעמ טָאה ןדיי עלַא

 .געט ייויצ טרעיודעג טָאה סָאװ ,עיצַאדיװקיל יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה ירפ רעד ןיא תבש

 ערעייט עניימ ןופ גנוטארסיוא

 בָאה ךיא .רעטס טייז רעטייווצ רעד ףיוא סעטסוק ןשיווצ ןסעזעג ךיא ןיב טייצ רענעי וצ

 ךיא .יירעסיש סָאד ןוא רעדניק יד ןופ ןעיירשעג יד ,סָאטױא יד ןופ שיורעג סָאד טרעהעג

 ןיא עטסטנעָאנ עניימ ןלַאפ רעטס טייז רעטייוצ רעד ףיוא טרָאד זַא ,טסּוװעג בָאה
 -רַאפ ץרַאה סָאד זיא קיטייו סיורג רַאפ .ןזָאלעג טינ רערט ןייק בָאה ךיא .עטסביל
 .ןרָאװעג טרענייטש

 ךיז טָאה רימ רַאפ ןוא שטשישזָאר לטיּפַאק סָאד טקידנעעג ךיז טָאה םעד טימ

 .דנו-ענ ןופ לטיּפַאק ַא ןביוהעגנָא

 ןעגנורעדנאוו עניימ

 ,ןיטסירק ַא ייב ןענופעג ךיז ךיא בָאה ,1942 טסוגיוא ןיא ,ָאטעג םעד ןרידיווקיל םייב

 -- ןטעברַא ריא ייב לָאז ךיא ידכ ,ָאטעג ןופ ןעמונעגסױרַא ךימ טָאה עכלעוו ,ַאקסווָאבוקַאי

 ,ןקירטש

 ריא ןזָאלרַאפ ןלױפַאב רימ יז טָאה ָאטעג ןופ עיצַאדיװקיל רעד ךָאנ ןכָאװ יירד

 .ןרעדנַאו ןביוהעגנָא ןוא קעװַא ןיב ךיא .ןבעל ריא רַאפ טַאהעג ארומ טָאה יז לייוו ,בוטש

 ,ןטלַאהעג טרָאד ךיז ךיא בָאה טנגעג רעזדנוא ןיא לגיוטס ַא ּוװ ,טסּוק ַא ּוװ ,דלַאװ ַא ּוװ

 ךיא .ןסע ןָא ,דלַאװ וצ דלַאװ ןופ ,ףרָאד וצ ףרָאד ןופ טרעדנַאװעג בָאה ךיא .ןיײלַא ענייא

 ,רעגנוה ןופ ןלָאװשעג ןעוועג ןיב

 ייס ,ךיי םוש ןייק ףױא ןסױטשעגנָא טינ ךיז ךיא בָאה ןעגנורעדנַאװ עניימ תעב

 טינ ןגיוא עניימ רַאפ דיי ןייק ךיא בָאה טייצ רָאי ןבלַאהטרעדנַא .ןּפורג ייס ,ענלעצנייא

 ,רעוועג טימ רענַאזיטרַאּפ ןדיי ןַארַאפ ןענעז סע זַא ,טגָאזעג רימ ןבָאה ןקַאלַאּפ .ןעעזעג

 ןייג טלָאװעג בָאה ךיא .ןעעזעג טינ רעבָא ייז בָאה ךיא -- רעפרעד יד ןיא ןעמוק סָאװ

 ןשינעפיט יד ןיא ןײלַא ןייג .ןענופעג טנעקעג טינ ייז בָאה ךיא רעבָא ,רענַאזיטרַאּפ יד וצ

 .טַאהעג ארומ ךיא בָאה -- רעדלעוו יד ןופ

 יד ןעוו .ןדישרַאפ ןעוועג זיא רימ וצ הביבס רעד ןופ רעניווװנייא יד ןופ גנואיצַאב יד

 ךיא בָאה ,ןרעדנַאװ ןביױהעגנָא בָאה ךיא ןוא טגָאיעגסױרַא ךימ טָאה ַאקסוװַאבוקַאי יורפ

 א ,רעיימ א ןסײרסױרַא ןטרָאג ַא ןיא ןייגניײרַא ,רעבירעד ,ךיא געלפ .טרעגנוהעג רעייז

 בוטש ןיא .טכַאנײב רָאנ ןייג געלפ ךיא .טרענרעד ךיז ךיא בָאה םעד טימ ןוא קַארוב

 ןשיווצ רעדָא ,דלַאװ ןיא רעדָא ןגיל ךיא געלפ גָאטייב .ןייגוצנײרַא טַאהעג ארומ ךיא בָאה

 .םירבח עניימ ןעוועג ןענעז זיימ יד .סעטסוק יד

 י טיורב לקיטש א לטעב ךיא

 ןיב ךיא זַא ןוא ןטלַאהסױא טינ רעמ ןיוש ןעק ךיא זַא ןעעזעג ךיא בָאה רעהכַאנ

 .טיורב לקיטש ַא ןטעב רעזייה יד ןיא ןייג ןבױהעגנָא ךיא בָאה ,רעגנוה ןופ ןלָאװשעג

 .טַאהעג ארומ טָאה ןעמ לייוו ,ןייג ןסייה ךיילג ןוא טיורב לקיטש ַא ןבעג רימ טגעלפ ןעמ

 םיטַאבעלַאב סנעמעוו ,בוטש ַא ןיא ןיײרַא ןיב ךיא ןעוו ,לַאפ ַא ןעוועג זיא לָאמנייא

 רימ ןופ ךיילג טָאה ןעמ .רעניַארקוא ןעוועג ןענעז סָאד .טנַאקַאבמוא ןעוועג רימ ןענעז

 ןוא ריט יד טנפעעג בָאה ךיא .ןעגנערבמוא רימ טלָאװעג ןוא לוויטש יד ןעמונעגרעטנורַא

 .ןפָאלטנַא לענש

 ןבָאה;ס וו ,(קירבַאפ לייא) "עינרַאעלָא, ןַא ןעועג זיא טרָאד ןופ טייו טשינ

 יד ןשיװצ ךיז ןטלַאהַאב ןוא טעבנגעגניײרַא טרָאד ךיז בָאה ךיא .ןקַאלָאּפ טעברַאעג

 .טעּפעשטעג טינ ןיוש רימ ןעמ טָאה ָאד .ןענישַאמ

 ןטלַאהעגפױא ךיז ךיא בָאה ,1942 רעבמעצעד ,טלַאק קרַאטש ןרָאװעג זיא'ס ןעוו

 ךיור ַא טייג זיוה טלַא ןַא ןופ זַא ,טקרעמַאב ךיא בָאה םיצולּפ .דלַאװ ןיא טייצ לקיטש ַא

 .ןעמערַאװנָא ןזָאל ךימ לָאז ןעמ ןטעבעג ןוא בוטש ןיא ןיירַא ןיב ךיא .ןעמיוק ןופ
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 .עשַאק עסייה ַא טכָאקעגּפָא ךיילג ךימ טָאה ,ַאקסוװָאמישז יורפ ,עטסָאבעלַאב יד

 -ַא ןוא לקינייא ןַא ,רעטכעט ייווצ ,בייוו ,ןַאמ א ןופ ,החּפשמ עשיליוּפ ַא ןעוועג זיא סָאד
 ןעװעג זיא ץומש ןוא טײקמערָא סָאד .רעמיצ ןייא ןיא טניווװעג ןבָאה עלַא .עבָאב

 ױזַאיװ ,ןיב ךיא רעוװ ןגערפסיוא ןבױהעגנָא ןוא ןעמונעגפיוא ךימ טָאה יורפ יד .ךעלקערש
 זַא ליוו ןוא לָאװ טָאה יז .ריא ייב ןביילב ןסייהעג רימ טָאה יז .ןבעל ןבילבעג ןיב ךיא

 ,ריא ייב ןבילבעג ךיא ןיב ױזַא .רעטכָאט רעד רַאפ רעטעווס ַא ןקירטשסיוא לָאז ךיא

 ,ַאקװָארָאדיס ןסייהעג טָאה ףרָאד סָאד .ןטַאנָאמ יירד ייב ןבילברַאפ טרָאד ןיב ךיא
 קעװַא טזומעג בָאה ךיא ןוא ,טקעדטנַא םינכש יד רימ ןבָאה לָאמנייא ,ףרָאד שיליוּפ ַא

 ,טרָאד ןופ

 ןשינעטלעהאב עיינ

 עקינייא ייז ןשיוװצ ןוא סעשטרָאק ןעוועג ןענעז עיניליןַאב טייז רעטייווצ רעד ףיוא

 ,עקלָאּפ ַא רענייא ייב ןטעבעג ןוא ןיהַא קעװַא זיא ,יקסוװָאמישז ,סָאבעלַאב ןיימ .רעזייה
 ,ריא וצ ןעמוק לָאז ךיא זַא ,ןענַאטשַאב זיא יז .ךיז וצ ןעמענײרַא ךימ לָאז יז ,אווָאכאיל יורפ

 "רַאפ קיליײװטייצ טרָאד ןיב ךיא ןוא ןיהַא טכַארבעג יקסווָאמישז ךימ טָאה טכַאניײב
 לקיטש ַא ןבעגעג רימ רע טָאה ,ןעעזרעד ךימ ןוא ןעמוקעג זיא ןַאמ סיורפ רעד ןעוו .ןבילב

 ,בוטש ןייז ןזָאלרַאפ ןלױפַאב ןוא טיורב

 טעװ יז זַא ,טגָאזעג ןוא ַאװָאכַאיל יורפ יד יקסווָאמישז וצ ןעמוקעג זיא ירפרעדניא
 ןענעז םצעב .ןסיוו טינ לָאז ןַאמ ריא זַא ,שנעטלעהַאב ַא םעדיוב ןפיוא ןכַאמ רימ רַאפ
 טָאה יז .ץלעק ןופ רע ןוא ןזיױּפ ןופ טמַאטשעג טָאה יז .ןטימעסיטנַא ןעוװעג עדייב ייז

 ךיא ,לזמ ןיימ ןעוועג סע זיא רשפא ןוא .טעברַא רעד וצ ןבָאה טפרַאדעג רעבָא ךימ
 ,מןבעל ןביילב לָאז

 6 ךיא ןיב טרָאד .םעדיוב ןפיוא ךיז ייב שינעטלעהַאב ַא טכַאמעג רימ טָאה יז
 לָאמנייא .ןקירטש ןוא טנעה יד ףיוא סעקשטנעה טימ ןציז ךיא געלפ רעטניוװ ,ןטַאנָאמ 5

 ןופ לַאפרעביא ןַא תעב זַא ,טגָאזעג בָאה ךיא .םעדיוב ןפיוא ןענופעג ןַאמ רעד ךימ טָאה

 ,ןטלַאהַאב ךיז רעהַא ןעמוקעג ןוא ןפָאלטנַא ךיא ןיב טנגעג רענעי ןיא סעצוװָארעדנַאב
 ירפ רעד ןיא לָאז ךיא טגנַאלרַאפ ןוא טכַאנ רעביא ןביילב לָאז ךיא ןענַאטשַאב זיא רע
 -עגוצ רימ טָאה עטסָאבעלַאב יד .טגָאזעגוצ סָאד םיא בָאה ךיא .זיוה ןייז ןזָאלרַאפ ךיילג

 ,ןבילברַאפ רעטייוו ןיב ךיא ּוװ ,ץַאלּפ רעדנַא ןַא טיירג

 ןטעברַא רע טגעלפ געט טכַא .ןַאב רעד ייב טעברַאעג טָאה סָאבעלַאב רעיינ ןיימ
 ןעועג ךיא ןיב גָאטײב טעברַאעג טָאה רע ןעוו .טכַאניב -- געט טכַא ןוא גָאטיינ

 עכעלנע ערעדנַא ןוא קנַארש יד רעטניה ,טעב ןרעטנוא בוטש ןייז ןיא ןטלַאהַאבסיױא
 .רעטרע

 ןעעזרעד םיא געלפ ךיא ןעוו .טעטרַאװרעדמוא ןעמוקנָא רע טגעלפ לָאמנייא טשינ
 -ניײרַא ךיא געלפ ,בוטש ןופ ןפיולסױרַא טַאהעג טייצ ןייק ןיוש בָאה ןוא רעטצנעפ ןכריד
 ןיב םיריזח יד ןשיװצ .םיריזח ןטלַאהעג ןבָאה ייז ןכלעוו ןיא ,רעלעק ַא ןיא ןעגנירּפש
 .םעדיוב ןפיוא ףױרַא קירוצ טנעקעג בָאה ךיא זיב ןבילברַאפ ךיא

 רימ ףיוא ןבָאה ייז .דניק ןיילק ןייא ןוא רעדניק עסיורג ייווצ ןעוועג ןענעז בוטש ןיא
 ַא ןוא ןסע ןבעגעג רימ ןבָאה ייז .טעשטוקרעד טינ לָאמנייק ןוא טַאהעג תונמחר
 ךימ ייז ןבָאה ןעוועג ייז ייב ןיב ךיא גנַאל יװ ,ללכב .ןשַאװּױצּפָא ךיז טייקכעלגעמ

 .ןרעדנַאװ וצ רעטייוו ןעגנּוװצעג ןעוועג רעבָא ןיב ךיא .ןטיהעגּפָא

 ןשטייד יד טימ םינפ-לא-םינֿפ

 ןוא רענַאזיטרַאּפ עשיסור ןעמוקעג ןענעז סע זַא ,לַאפ ַא טריסַאּפ טָאה לָאמניײא
  יןַאב רעד ןופ טייוו טינ ןעוועג זיא זיוה סָאד .טנגעג רעד ןיא סענימ טגיילעגרעטנוא
 טגָאיעגסױרַא ןבָאה ןשטייד יד .סענימ יד טגיילעגרעטנוא טָאה ןעמ רעכלעוו רעטנוא ,עיניל
 יז ןבָאה ךָאנרעד .טנגעג רעד ןיא סעװַאלבָא טכַאמעג ןוא רעזייה יד ןופ רעניוװניײא יד
 .ןפױלטנַא טרָאד ןופ ןעגנּוװצעג ןעוועג ןענעז רעניווונייא יד ןוא רעזייה עלַא טנערברַאפ



 טָאה ,ןענערברַאפ וצ סָאד לעפַאב ַא טימ זיוה ןיא ןעמוקעגניײרַא ןענעז ןשטייד יד ןעוו

 יז) עיניליןַאב רעד ףיוא טעברַא ןַאמ רעד זַא ,ןלייצרעד ןבױהעגנָא ַאװָאכַאיל יורפ יד

 לָאז ןעמ טעב יז .רעדניק עניילק טימ ןיײלַא ָאד זיא יז זַא ןוא (שטייד טדערעג טוג טָאה

 ןענַאטשעג ךיא ןיב השעמ תעשב .זיוה סָאד ןענערברַאפ טינ ןוא ןבָאה תונמחר ריא ףיוא

 עקיטומ ןיימ .טנַאה ןיא רעוועג טימ ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ןשטייד יד טימ םינּפ-לא-סינּפ

 .רענעמ טכוזעג ןבָאה ייז לייוו רקיעב ,ייז ייב דשח ןייק ןפורעגסױרַא טינ טָאה גנוטלַאה

 ךיא .רענַאזיטרַאּפ יירד סיוא ךיז ןטלַאהַאב טנגעג רעד ןיא זַא ,ןבעגעגרעביא ייז טָאה ןעמ
 .ןענופעג טנעקעג טינ ייז טָאה ןעמ .ןעעזעג לָאמניײא ייז בָאה

 רעד ןיא ןגיל ןבילבעג ןיב ךיא ןוא בוטש ןופ קעװַא ןענעז םיטַאבעלַאב יד

 טכַאנייב טעּפש .ייז טימ ןעמַאזוצ ןייג טנָאקעג טינ בָאה ךיא לייוו ,(רעייש) עלָאדָאטס

 ןדעי ןיא ןרעטשינ עיסימָאק ַא ןעמוק טגעלפ ךעלנייוועג לייוי ,טרָאד ןופ קעװַא ךיא ןיב

 דלַאב ןעוועג ןיב ךיא רעכלעוו ייב ,עקלָאּפ רעטשרע רעד וצ קעװַא ןיב ךיא .לקניוו

 .ָאטעג ןופ ןייגסױרַא ןכָאנ

 טעוועשובעג סעצווָארעדנַאב יד ןיוש ןבָאה ןַאד .1943 רָאי ןיא ןעוועג ןיוש זיא סָאד

 ןעוו .ןדיי יד יו ךיילג ,ייז רַאפ ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה ןקַאלָאפ יד ןוא ןטנגעג ענעי ןיא

 : טגָאזעג רימ וצ יז טָאה ַאקסװָאבוקַאי יורפ רעד וצ ןעמוקעג ןיב ךיא

 -סיוא ךיוא ךיז ןזומ רימ ןוא ןדיי יד יוװ ױזַא ,ןקַאלָאּפ ,רימ ןדייל טציא ,טסעז,
 ."ןטלַאהַאב

 עטוג ַא :טכַארטעג ךיז ךיא בָאה ןצרַאה ןיא רָאנ ,טרעפטנעעג טשינרָאג בָאה ךיא

 .ױזַא ריד טוג ןוא טייצ

 ךיא .טייצ ערעגנעל ַא ןבילבעג ריֹא ייב ןיב ךיא .ןעמונעגפיוא טוג עדַארג ךימ טָאה יז

 טכַאמעגכרוד ךיא בָאה ױזַא .ןבילברַאפ ןטרָאד ןיב ךיא םישדח לפיוו טינ ןיוש קנעדעג

 .טרָא וצ טרָא ןופ קידנרעדנַאװ ןוא קידנעקנָאלב ,1944 רָאי זיב ,טייצ יד

 טינ ןופרעד ןַאמ רעד טשרמולכ טָאה ,ַאװָאכַאיל יורפ רעד ייב ןעוועג ןיב ךיא ןעוו

 טכַאמעג ךיז רָאנ ,טסּױװװעג ָאי טָאה רע זַא ,קורדנייא םעד טַאהעג בָאה ךיא רעבָא ,טסּוװעג

 סע .טכַאניב טעברַאעג טָאה רע ןעוו ,ןַאד בוטש ןיא ןפָאלש געלפ ךיא .קידנסיוו-טינ

 .טקרעמַאב טינ לָאמנייק ךימ טָאה רע זַא ,ןייז טינ ןעק

 ךיילג ךימ ןבָאה ,ןטלַאהַאב טציא ךיז בָאה ךיא ּוװ ַאקסוװָאבוקַאי יורפ יד ןופ םינכש יד

 -וקַאי יורפ יד .ךיז ןטלַאהַאב טרָאד ןוא דלעפ ןיא קעװַא טזומעג בָאה ךיא ןוא טּפַאנשרעד

 עכעלרעפעג ַא ןעוועג זיא עגַאל יד רעבָא ,דלעפ ןיא ןסע טכַארבעג רימ טָאה ַאקסווָאב

 .סיורג ןעוועג זיא ארומ יד ןוא
 ,ענלעצנייא טּפַאכ גנורעקלעפַאב עקיטרָאד יד זַא ,טרעהעג לָאמנייא טינ בָאה ךיא

 -עלַאב עניימ ןגעלפ לָאמ סעדעי .יײצילָאּפ רעד רעביא ייז טיג ןוא ,ןדיי עקידנעקנַאלב

 ַארקוא רעד ןבעגעגרעביא ייז ןוא ןדיי ךַאסַא טּפַאכעג טָאה ןעמ זַא ,ןלייצרעד םיטַאב

 ַא ןעמונעגּפָא וליפַא בָאה ךיא .ןסיש םוצ טריפעגקעוװַא ייז טָאה עכלעוו ,ייצילָאּפ רעשינ

 -עגניירַא זיא יז .דלַאװ ןיא ןטלַאהַאבסוא ךיז טָאה סָאװ ,עניזוק ַא רעניימ ןגעוו "סורג;

 זיב .טױט םוצ טּפשימרַאפ ריא ןבָאה סָאװ ,סעצווָארעדנַאב יד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפ

 .טקיניײּפעג קרַאטש ריא ייז ןבָאה ןסָאשרעד ריא טָאה ןעמ

 גנואיירפאב יד

 ןבילבעג ךיא ןיב גנואיײרפַאב רעד ךָאנ .גנואיײרפַאב יד ןעמוקעג זיא 1944 רַאורבעפ ןיא

 ,טלייצרעד ןוא ןעמוקעג זיא לגניי סעטסָאבעלַאב ןיימ לייוו ,ןכָאװ ייווצ ךָאנ ןטלַאהַאבסיױא

 :טגָאזעג םיא ןבָאה רענלעז עשיסור יד זַא

 ."ןענעגרהרעד םיא וטסלָאז ,דיי ַא ןפערט טסעוװ וד ביוא,

 יד .טַאהעג ארומ בָאה ךיא רעבָא .סעצווָארעדנַאב ןעוועג ןענעא סָאד זַא ןייז ןָאק

 יד טגָאזעג ךיוא ריא ןבָאה סָאװ ןסור טימ ןפָארטעג ךיוא ךיז טָאה ןײלַא עטסָאבעלַאב

 ךיא ןיב רעבירעד .ןבעגעגרעביא סָאד ךיילג רימ ןוא ןעמוקעג זיא יז .רעטרעוו עבלעז

 ןעעזעג טרָאד רימ ןבָאה ייז .רעטילימ שיסור רעמ ןעמוקעג זיא'ס זיב ,ןטלַאהַאב ןבילבעג

 .רעטסעווש סנַאמ ריא ןיב ךיא זַא ,טגָאזעג טָאה יז .ןיב ךיא רעוו ,טגערפעג ןוא
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 זַא ,טרעפטנעעג ןבָאה ייז .דנַאלסור ןיא עגַאל יד ןגעוו טגערפעגסיוא ייז בָאה ךיא

 ןדיי עלַא זַא ןוא ָאטינ ןיוש זיא ןילַאטס זַא ,טגָאזעג ןעמ טָאה רימ .ןעוועג יו זיא ץלַא

 ןכעלטרָאװטנַארַאפ םוש ןייק ףיוא טינ ןטעברַא ןדיי זַא ,ריביס ןיא טקישרַאפ ןעמ טָאה

 טכַאלעג יז ןבָאה ,קיטכיר זיא סָאד יצ ,רענלעז יד טגערפעג בָאה ךיא ןעוו .וו.ַא.א ןטסָאּפ

 .ןעוועג יו טרָאד זיא ץלַא זַא ןוא ןגיל זיא סָאד זַא ,טגָאזעג ןוא רימ ןופ

 ."טַאדלָאס ןשידיי ַא -- טגָאזעג רימ וצ רענייא טָאה -- וטסָאה טָא,

 ןטלַאהַאבסיוא ןעוועג ןיב ןוא עשידיי ַא ןיב ךיא זַא ,טלייצרעד ייז ךיא בָאה ףױרַאד

 .עיצַאּפוקָא רעשישטייד רעד תעב
 רימ טימ רעמ ךיז ןבָאה ןסור יד רעבָא ,טַאדלָאס ןשידיי ןטימ טדערעג בָאה ךיא

 ,רענלעז רעשידיי רענעי יו טריסערעטניא
 רעייז ןסור יד ךיז ןבָאה ,ײמרַא רעטיור רעד ןופ בוט-םוי ןיא ,רַאורבעפ ןטס-22 םעד

 ,רעייפ סיורג ַא טנפעעג ןוא טייהנגעלעג יד טצונעגסיוא ןבָאה ןשטייד יד .טרוכישעגנָא

 :טנרָאװעג ךימ טָאה רענלעז עשיסור יד ןופ רענייא .ןפיול ןבױהעגנָא ןבָאה ןסור יד

 ,"ןענעגרהרעד ךיד ייז ןלעוװ ,ןשטייד יד וצ ןיײרַא טציא וטסלַאפ רעמָאט,

 דנאלסור ןייק ףיולטנא ךיא
 יד טימ ןעמַאזוצ ןפָאלטנַא ןיב ךיא .טַאהעג ארומ רעייז רַאפרעד ךיוא בָאה ןיילַא ךיא
 טרָאד .ץרעוויק זיב ןפָאלעג ןענעז רימ .טנגעג םענעי ןופ ןטָארטענּפָא ןענעז ייז .ןסור

 יז ןשיװצ ,לטעטש רעזדנוא ןופ ןדיי עטעװעטַארעגּפָא עטשרע יד ןֿפָארטעג ךיא בָאה
 עכלעוו ,ןייטשניבור טציא ,(ןַאמּפָאה םייח ןופ רעטכָאט) ןַאמּפָאה הרש ,עטרבח ַא עניימ

 ןוא טייצ עצנַאג יד ןטלַאהַאב ןעוועג ןענעז ייז .רעטָאפ ריא טימ ןעמַאזוצ ןעוועג טרָאד זיא
 טעװעטַארעג לטעטש רעזדנוא ןופ ךיז ןבָאה ללכ ךרדב ,.ךיא יו עבלעז סָאד טכַאמעגכרוד
 ,לארשי ןיא טציא ךיז טנופעג ייז ןופ טייהרעמ יד .ןשטנעמ קיניײװ רעייז

 רימ ןבָאה ,ןשטייד יד ןופ ןרעטייוורעד ךיז רעמ סָאװ טלָאװעג ןבָאה רימ יװ ױזַא

 .שטשישזָאר ןופ ןעמונעגסױרַא זדנוא טָאה סָאװ גוצ-טסַאל ןיא געוו םעד טצעזעגרָאפ
 ,וועיק ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז ,רעקעב לבייט ,יורפ ַא ןוא יירד רימ

 טַאהעג טינ ןבָאה רימ .טכַאנײב ןעמוקעגנָא רימ ןענעז לַאזקָאװ רעוועיק ןפיוא
 -נַאדנעמָאק םוצ קעװַא ןענעז רימ .טַאהעג טשינ ךיוא רימ ןבָאה זייּפש ןייק .ןקיטכענ וצ ווו

 סָאװ ,החּפשמ עשידיי ַא וצ טקישעג זדנוא טָאה ןעמ .ןפָאלש וצ ץַאלּפ ַא ןטעבעג ןוא רוט

 רעייז טינ קנעדעג ךיא .דנַאלסור ףיט ןיא עיצַאוקַאװע רעד ןופ טרעקעגקירוצ ךיז טָאה

 ןענעז ייז זַא ,קידנגָאז לעווש רעייז טזָאלעגרעבירַא טינ ללכב זדנוא ןבָאה ייז .ןעמָאנ

 ןפלָאהעג טינ ןבָאה'ס .ןפָאלש וצ ּוו טינ טסבלעז ןבָאה ןוא ןעמוקעגקירוצ סָאװ רָאנ

 ווו ןבָאה ןלָאז רימ יבַא .ליד ןפיוא ןפָאלש וצ טיירג ןענעז רימ זַא .םינונחת ערעזדנוא

 "נעמָאק רעד ןיא ןרעקוצקירוצ ןעגנוװצעג ןעוועג ןענעז רימ .ןגיילוצקעװַא ּפָאק רעזדנוא
 .ליד ןפיוא ןפָאלשעג רימ ןענעז טרָאד ןוא רוטנַאד

 ןפיק סעּפע קעװַא יורפ עטייווצ יד ןוא עטרבח ןיימ ןופ רעטָאפ רעד זיא סנגרָאמוצ

 ,ןײרַא רעסַאװ ןיא יװ ,ןדנּווושרַאפ ןענעז יז ןוא
 עטנַאקַאב ןָא ,טָאטש רעדמערפ ַא ןיא ךעלדיימ עגניי ייווצ ןבילבעג ןענעז רימ

 ןיא זַא טגָאזעג זדנוא טָאה ןעמ .טעברַא ןכוז קעװַא ןענעז רימ .ןבעל םוצ ןעלטימ ןָא ןוא
 ,רעטעברַא ןעמ טכוז (טַאר-טָאטש) טעיװָאסרָאג

 רעשירעטילימ ַא ןיא ןטעברַא טקישעג זדנוא טָאה ןעמ .קעװַא טרָאד ןענעז רימ

 עטושּפ סלַא ןרָאװ עג ןעמונעגנָא ןענעז רימ .קירבַאפ-יוב -ףיש ַא ןעוועג זיא סָאד .קירבַאפ

 .רעטעברַא

 רימ ,ןעמַאטש רימ ןענַאװ ןופ ןוא ןענעז רימ רעוו טגערפעגסיוא טרָאד זדנוא טָאה ןעמ

 ןסייה רימ יו יונעג טלייצרעד רָאנ ,ןעמענ עשלַאפ ןבעגוצנָא טַאהעג טינ לכׂש ןייק ןבָאה

 ןעמ טָאה םעדכָאנ לייוו ,רעלעפ רעסיורג ַא ןעוועג זיא סָאד .ןעמַאטש רימ ןענַאװ ןופ ןוא

 .ןפיױלטנַא טרָאד ןופ ןעגנּוװצעג ןעוועג ןענעז רימ ןוא ןזָאלּפָא טלָאװעג טינ זדנוא
 ַא דנזעװנָא ייברעד ןעוועג זיא טעברַא רעד וצ ןעמונעגוצ זדנוא טָאה ןעמ ןעוו

 ךיז טָאה יז .קירבַאפ רעד ןיא טעברַא רעד ןצ עטריזיליבָאמ ַא ךיוא ,יורפ עשיסור



 ךיז בָאה ךיא ןפוא ןכלעוו ףיוא ןוא ןשינעבעלרעביא עניימ לייצרעד ךיא יו טרעהעגוצ

 ךיא יצ ,טגערפעג ךימ טָאה ,רָאיַאמ ַא ןעוועג זיא ןַאמ סנעמעוו ,יורפ יד .טעװעטַארעג

 ןבעל םוצ ןעלטימ ןָא ןוא ןיילַא ןיב ךיא זַא ,קידנרעה .ןפָאלש וצ ּוװ ןוא ןסע וצ סָאװ בָאה

 זיא ןעמָאנ ריא .ןסע ןבעגעג זדנוא ןוא ךיז וצ ןדַאלעגנייא עטרבח ןיימ ןוא ךימ יז טָאה

 טָא קנַאד ַא .ריא ייב ןביילב ןעגנּוװצעג זדנוא טָאה יז .ַאװַאיריגעינס עינעשז ןעוועג

 רָאי בלַאה ַא ןטלַאהעגסױא רימ ןבָאה ,ןפורעג יז ןבָאה ריִמ יו ,עינעשז עיטָאיט רעד

 .וועיק ןיא

 ןבָאה ןסע רעבָא ,(הריד עקידתופתושב ַא) עיטישזעשטשבָא ןַא ןעמיקַאב ןבָאה רימ

 רימ ןטלָאװ ,עינעשז עיטָאיט ןופ ףליה יד טינ ןעוו ןוא ,קינייו רעייז ןעמוקַאב רימ

 .רעגנוה ןופ ןעגנַאגעגסױא

 ריא זיא גירק ןרַאפ .דָאװַאז ןפיוא רימ טימ טעברַאעג טָאה דניק שידיי ןייא זיולב

 זיא יז ןוא ,ריביס ןיא ןברָאטשעג זיא רע .דָאװַאז ןבלעז ןיא רעינישזניא ןַא ןעוועג ןַאמ
 ריא .טַאהעג טינ יז טָאה רעדניק ןייק .וועיק ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא יז .ןיילַא ןבילבעג

 ןעמַאזוצ ןבָאה רימ .ךיז ןשיוצ טבעלעג טוג רעייז ןבָאה רימ .טינ ךיא קנעדעג ןעמָאנ
 .הריד רעקידתופתושב רעזדנוא ןיא טניװעג

 .ןעטסָארָאק ןיא זיא רעטָאפ ריא זַא ,טסּוװװרעד עטרבח ןיימ ךיז טָאה ןטַאנָאמ יירד ךָאנ
 טּפשמרַאפ ןוא טּפַאכעג יז טָאה ןעמ .רעטָאפ ריא ֹוצ ,שינעביולרעד ַא ןָא ,קעװַא זיא יז
 .סַאבנָאד ןיא טעברַא-סגנַאװצ רָאי 5 ףיוא

 ,םייהַא ןרָאפ ןביולרעד רימ לָאז ןעמ ,סעטיב ןבעגעגנָא לָאמ ליפ בָאה ,ןגעקַאד ,ךיא
 טעברַא רעמ טכַאמעג בָאה ךיא .ןבעל ןבילבעג החּפשמ ןיימ ןופ רעצימיא זיא יצ ןעעז

 .ןטעברַא טינ ןליוו ןדיי זַא ,טהנעטעג ייז ןבָאה םעד ץָארט ןוא ,ערעדנַא עלַא יו

 דנאלסור ןיא םויטימעסיטנא

 -רעטילימ ןשיװצ וליפַא ,וועיק ןיא טײרּפשרַאפ רעייז ןעוועג םזיטימעסיטנַא רעד זיא ללכב

 -עגוצ ריִציפָא רעשיסור רעטעדנּוװרַאפ ַא זיא רַאזַאב ןפיוא זַא ,טריסַאּפ טָאה'ס .טייל

 טָאה יז ןעוו .ןלָאצַאב טלָאװעג טינ ריא טָאה ןוא ךלימ ןפיוק יורפ עשידיי ַא וצ ןעגנַאג

 זיא ריציפָא רעד .ּפָאק ריא ףיוא ןכָארבעצ ךלימ שַאלפ יד רע טָאה ,ןעיירש ןביוהעגנָא

 זיא וועיק ץנַאג .(דנַאברַאפנטַאר ןופ דלעה ַא} ַאזויָאס ָאװָאקסטעיװַאס יָארעג ַא ןעוועג

 ַא ךלימ לסיב ַא ןבעג טלָאװעג טשינ טָאה יורפ עשידיי ַא ,שטייט'ס .טכַארבעגפיוא ןעוועג

 ...דנַאלרעטָאפ ןרַאפ ןסָאגרַאפ טולב ליפוזַא טָאה רעכלעוו ,יָארעג ןטעדנּוװרַאפ

 סָאד טָאה ןעמ יװ -- "זַאביװעי,) רַאזַאב ןשידיי ןפיוא זַא ,טריסַאּפ טפָא טָאה'ס

 .ןדיי ףיוא ןלַאפעגנָא ןעמ זיא (ןפורעג

 זַא ,טסױװעג ןבָאה ייז .סניטסירק זיולב טימ עיטישזעשטשּפָא ןיא טבעלעג בָאה ךיא

 רעייז ייז טימ בָאה ךיא .גנומַאטשּפָא ןיימ טנקיילרַאפ טינ בָאה ךיא .עשידיי ַא ןיב ךיא

 רימ זיא םעד ץָארט .ליפ רעייז רימ רַאפ ןָאטעג טָאה עינעשז עיטָאיט יד .טבעלעג טוג

 .םיהַא טלָאװעג בָאה ךיא ןוא ןרָאװעג טסואימרַאפ סעלַא סָאד

 טגעלפ רע .טימעסיטנַא רעסיורג ַא ןעוועג זיא דָאװַאז רעזדנוא ןופ קינלַאשטַאנ רעד

 ריפ .ןסירעצ ךיילג ייז טָאה רע .רָאטקעריד םעד ןבעגרעביא טינ וליּפַא סעטיב עניימ

 ןוא םיבורק עניימ ןכוז םייהַא ןרָאפ ןביולרעד רימ לָאז ןעמ ןבעגעגנָא ךיא בָאה סעטיב

 ץַאלּפ ןייז ףיוא ןעמוקעג זיא'ס זיב ,טסּוװעג טינ ןופרעד בָאה ךיא .טעטכינרַאפ עלַא טָאה

 ךיז טָאה רע .ןענָאמרעד טינ ,רעדייל ,רימ ךיא ןעק ןעמָאנ ןייז .קינלַאשטַאנ רעשידיי ַא

 טעדנעװעג ךעלנעזרעּפ ךיילג םיא וצ ךיז בָאה ךיא .עיצַאוקַאװע רעד ןופ טרעקעגקירוצ

 ,םיהַא בילרוא ףיוא ןרָאפ ליוו ןוא עניַארקוא-ברעמ ןופ ןיב ךיא זַא ,עטיב רעד טימ

 -רעביא עטיב ןיימ טָאה רע .ןבעל ןבילבעג החּפשמ ןיימ ןופ רעװ זיא'ס ביוא ןעז וצ ידכ

 :טגָאזעג ןוא ןפורעג ךימ רע טָאה רעהכַאנ .רָאטקעריד םעד ןבעגעג

 -קירוצ טסלָאז וד זַא ,גנַאלרַאפ ךיא רָאנ ,םײהַא ןרָאפ ךיד זָאל ךיא .ןייא ךיז רעה,

 ."תורצ עסיורג ןבָאה ךיא לעװ טינ ביוא .ןעמוק
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 ,תורצ שטנעמ םעד טפַאשרַאפ וליפַא ןוא טײקשירַאנ ַא ןָאטעג ךיא בָאה רשפא

 ןיא טכוזעג רעהכַאנ ךימ טָאה ןעמ .ןעמוקעגקירוצ טינ רעמ ןוא קעװַא ןיב ךיא רעבָא

 .ןעוועג טינ טרָאד ןיוש ןיב ךיא רעבָא ,טָאטש רעזדנוא ןיא ןוא וועיק

 ׁשטשישזארו ןיא קיווצ

 בָאה החּפשמ רעזדנוא ןופ .ןדיי עטנַאקַאב עקינייא ןפָארטעג ךיא בָאה שטשישזָאר ןיא

 ןיא טכַאנ עטשרע יד .טרעטשעצ ןעועג זיא בוטש רעזדנוא .ןענופעג טינ םענייק ךיא

 ּוװ טַאהעג טשינ בָאה'כ לייוו ,לַאזקָאװ ןפיוא טקיטכענעגרעביא ךיא בָאה שטשישזָאר

 ןעוועג ריא ייב ןוא ַאקסװָאבוקַאי ירפ רעד וצ קעװַא ךיא ןיב רעהכַאנ .ןײגוצנײרַא

 ' ,ןטַאנָאמ עקינייא

 ןעגנודעג ןוא ןרעקירטש סלַא ךַאפ ןיימ ןיא ןטעברַא ןביוהעגנָא ךיא בָאה רעהכַאנ

 ןוא ןײלַא ןבילבעג ךיוא זיא סָאװ ,רעלסעט רתסא ,לדיימ שידיי א ךָאנ טימ רעמיצ ַא

 ּפוּפ רתסא ןעמָאנ ריא זיא טנייה ,םייוג ייב ךיז ןטלַאהַאבסױא ךרוד ןבעל ןבילבעג

 ארומ ךיא בָאה ןטסָאּפ א ףיוא ,לטעטש ןיא ןקַאלָאּפ יד רַאפ טקירטשעג בָאה ךיא יי יט

 ןרעוו וצ טריטסערַא טינ ידכ ,בוטש ןיא טייצ עצנַאג יד ןסעזעג ןיב ןוא ,ןייג וצ טַאהעג : אי

 ןדמערפ ַא ףיוא טבעלעג ךיוא בָאה ךיא .טכוזעג ךימ טָאה עכלעוו יײצילָאּפ רעד ךרוד { האל
 : : ךאס:6(הזאזא8ז4 -

 ,ןעמָאנ : זןג} 63 3

 ןוא ,דנַאלשטייד ןייק טרָאד ןופ ןוא ןלױּפ ןייק ןרָאפעגסױרַא רימ ןענעז רעטעּפש

 ,לארשייץרא ןייק -- רעהכַאנ
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 געוו רעטצעל רעייז ןעזעג באה ךיא

 ןייטשנעוארט-אקסנישזוט אווע

 קיײטּפַא רעד ןיא טעברַא ףיױא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ךיא ןיב 1940 ץרעמ ןטי11 םעד
 רימ זַא ,טכודעג זדנוא ךיז טָאה'ס .םוטנגייא שיטעיװָאס ַא ןעוועג ןַאד זיא סָאװ ,8 רעמונ

 טנעקעג זיא'ס יו ךיא בָאה טלַאהעג ןיימ ןופ .טנדרָאעגנייא זיא'ס יו ןיוש ךיז ןבָאה
 ַא ןיא רעטלַאהכוב סלַא טעברַא ןעמוקַאב טָאה ןַאמ ןיימ ךיוא .החּפשמ ןיימ ןזייּפש
 ךיז טָאה ןוא רָאי ףניפ ןעוועג טלַא ןַאד ןיוש זיא ,קינַאיל ,ןוז רעזדנוא .ןַארָאטסער

 ןביזהעגנָא טָאה רע .רעטלע ןייז ןוא רעדניק ערעדנַא יו רעסעב ליפ ,טלקיװטנַא לַאמרָאנ
 .אקצינליא ַאיסול ,ןירערעל רעטַאװירּפ ַא ייב ןענרעל

 טלָאװעג ךימ טָאה'מ .ןבעל עקיאור סָאד ןרָאװעג טרעטשעצ זיא ךיג רעייז רעבָא

 .(.ד.וו.ק.נ) טסניד-םייהעג עשיטעיווָאס יד ןעניד וצ ןרישזַאגנַא

 טָאה טנַאיצילָאּפ ַא ןוא ײצילָאּפ רעד ןיא ןפורעג ךימ ןעמ טָאה טכַאניײב לָאמנייא

 סָאװ ץלַא ןגעוו .ד.וו.ק.נ רעד םיטרּפ ןלעטשוצ ךָאװ ןדעי לָאז ךיא זַא ,טנדרָארַאפ ךימ

 טָאה טנַאיצילַאּפ רעד .8 רעמונ קייטּפָא רעד ןיא ץַאלּפ-סטעברַא ןיימ ףיוא רָאפ טמוק'ס

 טָאה רע .זמר םעד ןייטשרַאפ לָאז ךיא ידכ ,רעװלָאװער ןייז שיט ןפיוא טגיײלעגקעװַא

 בױא ןוא טכילפ ןיימ ןליפסיוא קירעהעג יװ טשינ לע ךיא ביוא זַא ,טנרָאװעג רימ

 .טוג טשינ ןייז טעװ -- עבַאגפיוא ןיימ דוסב ןטלַאה טשינ לעװ ךיא

 ןעוועג ךיא ןיב לָאמ עקינייא .ענעכָארבעצ ַא םייהַא טרעקעגמוא ךיז בָאה ךיא

 רעד ןופ ןהעש עטעּפש יד ןיא יײצילַָאּפ רעד ןיא ןעמוק ןעגנואָארד רעטנוא ןעגנּוװצעג

 -ַאבסױרַא סעּפע ןעגנולעג טשינ ייז זיא'ס רעבָא ,טקורדרעד ךימ טָאה קערש יד .טכַאנ

 ,טנַאיצילָאּפ רעד טָאה לָאמנייא .םילכ יד ןופ טריפעגסיורַא ייז טָאה סָאד .רימ ןופ ןעמוק

 ַא ףיוא תוללק טימ ןטליש ןוא ןעלדיז קרַאטש ןבױהעגנָא רימ ,ןַאמ רעכערפ ַא רעייז

 ךימ ןוא עגָאלדָאּפ רעד ףױא ןָאטעג ײּפש ַא טָאה רע .ןפוא ןקידנקידיײלַאב רעייז

 .ןבירטעגסױרַא

 ןבעל סנשטנעמ א עוועטאר ךיא

 .ןייועג ַא ןיא ןכָארבעגסױא ןוא קיײטּפַא ןיא יורפ ַא ןעמוקעג זיא גָאטימרַאפ לָאמנייא

 קנַארק קרַאטש גנילצולּפ ןיא סָאװ .ןַאמ ריא רַאפ ןירעצילגָארטינ ןטעבעג טָאה יז

 ןיא ךיוא ןוא שטשישזָאר ןופ ןרָאװעג םלענ גנַאל ןיוש זיא הפורת עקיזָאדיד .ןרָאװעג
 ןעמוקַאב טנעקעג טשינ טפעצער יד ןעמ טָאה קצול

 ףיוא בָאה ןוא טרירעג ךימ טָאה גנולפייווצרַאפ ריא ןוא יורפ רעד ןופ ןייוועג סָאד

 ךיא בָאה ,זיא ןַאמ ריא רע ןוא זיא יורפ יד רעוװ קידנסיוו טשינ .ןעמוקַאב תונמחר ריא

 םעד ןגעוו ןסיוו וצ קידנבעג טשינ ,גרעבמעל טָאטש רעטייוו רעד ןיא ןרָאפ ןסָאלשַאב

 טשינ ךיז בָאה ךיא .קיײטּפַא רעד ןיפ רעטלַאװרַאפ םעד ןוא החּפשמ ןיימ ןוליפַא

 העיסנ ַאזַא טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןענעז עכלעוו ןטייקירעװש עסיורג יד טימ טנכערעג

 רעש ַא ןעװעטַאר ןוא האופר עקיטױנ יד ןעמוקַאב וצ ןליו רעד .ןטייצ ענעי ןיא

 .ןטייקירעוװש עלַא ןעוועג רבוג טָאה ןקנַארק

 רעד ,קַאלָאּפ ַא ןעוװעג זיא רעקנַארק רעד זַא .ןרָאװעג רָאװעג ךיא ןיב רעטעּפש

 ןוא םיריזח ןעוועדָאה טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה רעכלעוו ,ַאקסלָאװַארבָאד יורפ ןופ ןַאמ

 .ןופרעד ןעוועג סנרפתמ רעווש רעייז ךיז

 עסיורג ךָאנ ןַאב רעד טימ גרעבמעל ןייק ןרָאפעג ךיא ןיב טנװָא ןבלעז םעד

 בָאה גָאטרַאפ רעגיײזַא 4 .האופר עקיטיונ יד ןעמוקַאב ןעגנולעג רימ זיא ןעגנוגנערטשנַא

 -ײטּפַא ןַא ,ןייטשנעואוט-אקסנישזוט אווע

 -טַא זיא ,(עיצילַאג) ווודאווזָאר ןופ ןירעק

 "ומ ןוא ןוז ,ןַאמ) עילימַאפ ריא טימ ןפַאלט

 טרעטנענרעד ְךיִז ןבָאה ןשטייד יד ןעוו (רעט

 ךָאנ .1939 רעבמעטּפעס ןיא טָאטש ריא וצ

 זיא ןיּפ ןוא טיונ ןיא ןעגנורעדנַאוו עגנַאל

 רעדורב רעד ווו ,שטשישזַָאר ןייק ןעמוקעגנָא יז

 פא סלַא טעברַאעג טָאה רעטומ ריא ןופ

 ןעמוקַאב יז טָאה שטשישזָאר ןיא .רעקיײט

 ןיא טעברַא טכַאמ רעשיטעיווַָאס רעד תעב

 ןט-11 ןופ קידנבױהנָא ,8 רעמונ קײטּפַא רעד

 -רעביא ןוא ןעגנורעדנַאװו עריא .1940 צרעמ

 רעשיצַאנ רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןעגנובעל

 ןבעל ריא רַאפ ףמַאק ריא ןוא עיצַאּפוקַא

 ןבירשרַאפ ןענעז ערעייט עריא ןופ ןבעל ןוא

 עקיזָאד יד ןופ .ביבָא-לת ןיא "סשו די, ןיא

 סעד ןעמונעגסורַא רימ ןבָאה ןעגנונעכייצרַאפ

 .שטשישזָאר טימ ןעדנוברַאֿפ זיא סָאװ ,קרפ

269 



200 

 .(1946) ןָאעל ןוז רעד

 םוצ האופר יד ןגָארטעגקעװַא דלַאב בָאה ךיא .שטשישזַאר ןייק טרעקעגקירוצ ךיז .ךלא

 סָאװ ,רעקידססוג ַא טעמכ טעב ןיא ןגעלעג זיא רעכלעוו ,יקסלאווָארבָאד ןקנַארק

 .טיוט םעד טרַאװרעד
 רערעטלע ןַא קייטּפַא רעד ןיא ןעמוקעגנײרַא זיא גנוריסַאּפ רעד ךָאנ טייצ עסיוועג א

 רעטשי עביוא רעד ןופ טעשטרַאטסעגסױרַא טָאה סָאװ ,ןָאצ ןייא טימ ,רעכיוה ַא ,שטנעמ

 :טגָאזעג ןוא טנַאה ןייז טקערטשעגסיוא רימ טָאה רע .קַאב-ןיק

 ךיד וע מַאב ךיז לעװ ךיא .רימ רַאפ ןָאטעג טסָאה וד סָאװ ,ריד קנַאד ןסיורג ַא;

 "! טַאט ןייד רַאפ קירעהעג יװ ןעקנַאדּפָא
 רעבָא ,דייר ענייז וצ טייקיטכיוו םוש ןייק ןבעגעגוצ טשינ ךיא בָאה טייצ רעד ןיא

 -עפוצ רעקיזָאדרעד רימ רַאפ ןעוועג זיא קידלרוג יװ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ךיג רעייז

 | .האופר רעד טימ לַאפ רעקיל

 ןעמוק סיצאנ ידי
 יד ,המחלמ עשירפ ַא ןכָארבעגסױא זיא'ס .ןענַאלּפָארע ןוא סעבמָאב .ינוי רעטס1

 .דנַאלשטיײד ןוא דנַאלסור ןשיווצ המחלמ

 רעטעּפש געט רָאּפ ַא ןיא ןעוו ,ןעמונעגמורַא ןעמעלַא זדנוא טָאה דחּפ רעסיורג ַא

 ,קינרָאװקיל ר"ד ייז ןשיװצ ,דניירפ ערעזדנוא .ןשטייד יד סַאג ןיא ןזיוװַאב ךיז ןבָאה

 ךיא ןוא רעטומ ןיימ .ןַאמ ןיימ רעבָא .דנַאלסור ןייק ןפױלטנַא ןטַארעג זדנוא ןבָאה

 ןיא ןטרַאװרעד רעכיז זדנוא טעװ סָאװ ,ןדייל ןוא רעגנוה רַאפ ןקָארשעג ךיז ןבָאה ךיא

 .ץַאלּפ ןפיוא ןבילבעג ןענעז רימ .ןעגנורעדנַאװ ערעזדנוא

 טנפעעג רימ ןבָאה טָאטש ןיא ןשטייד יד ןופ ןעמוקנײרַא ןכָאנ גָאט ןטירד ןפיוא

 ַא ןופ םרָאפינוא ןַא ןיא ,ןַאמ רעכיוה ַא ,שטייד ַא ןיירַא זיא טייציגָאטימ .קיײטּפָא יד

 -רעד ַא ןענָאטשעג ןיב ךיא .ןעגנונכייצסיוא עכיוה טסורב ןייז ףיוא ןוא ריציפָא ןכיוה

 טשינ ךיז בָאה ךיא רעבָא .טנַאקַאב סעּפע רימ זיא רע זַא ןעעזעג בָאה ךיא .ענעקָארש

 ןוא ןדער ןבױהעגנָא טָאה רע ןעוו רעבָא .םיא ןעק ךיא ןענַאװ ןופ ןענָאמרעד טנעקעג

 בָאה פיל רעטשרעביוא רעד ןופ ןָאצ ןקידנעײטשסױרַא ןקיצנייא ןייז ןעעזעג בָאה ךיא

 | .ַאקסלָאװָארבָאד יורפ רעד ןופ ןַאמ רעד זיא סָאד : טנעקרעד דלַאב םיא ךיא

 :שטייד ןיא טעדנעוװעג רימ וצ ךיז טַאה רע

 ןיימ ןייז םייקמ לעװ ךיא זַא ,ןגָאז ריד ןעמוקעג ןיב ךיא .ארומ ןייק טשינ בָאה; |

 -- טוג טשינ ןייז ריד טעוו'ס ןעוו .טיוט ןופ טעװעטַארעג ךימ טסָאה וד לייוו ,גָאזוצ

 זיא ןעמָאנ ןיימ ןוא (ןָאיַאר ןופ רעריפנָא) רעטיילזיירק רעד ןיב ךיא .רימ וצ םוק

 ,"טסרָאפ

 ןשינעפאכ ןוא ןעיירעסיש
 וצ ןיײרַא זיא ןַאמ-.ס.ס ןַא .סַאג ןיא ןעיירעסיש טרעהעג ךיז ןבָאה טייציוצ-טייצ ןופ
 קידנדער ױזַא ןוא ,רעסַאװ שינלעק ,רעייא םיא ןבעג ןלױפַאב ןוא לָאמ עקינייא זדנוא
 | :שילױּפ ןטכעלש ַא ןיא טגָאזעג רע טַאה

 רעבָא ,טכעלש רעייז ןייז טעו'ס :טעברַא רעד וצ ןשטנעמ ןעמענ טעװ ןעמ,
 | ."ןדיי רַאפ רָאנ

 רעיא עניימ ןיא ןעגנילקעג קידנעטש ןבָאה רעטרעװ עקיזָאדיד

 שינטלעהאב סאד
 רעווש ןבָאה רימ .בוטש ןופ רעלעק ןיא שינעטלעהַאב ַא ךיז ןפַאש ןסָאלשַאב ןבָאה רימ

 עניילק סָאד זיא ךעלדנע ןוא דרע רעד ןיא ףיט ןבָארגעג ,טכענ יד ןיא טעברַאעג

 .טריקסַאמרַאפ טוג רעייז סע ןבָאה רימ .קיטרַאפ ןרָאװעג שינעטלעהַאב

 וצ סַאג ןיא רענעמ ןּפַאכ ןשטייד יד זַא ,ןעגנַאלק זדנוא וצ ןעגנַאגרעד ןענעז'ס
 | | .ןסָאשרעד ןרעוו ייז ןופ עקינייא זַא ןוא טעברַא רעד

 :ןעיירשעג טימ ןשטייד ייווצ ןסירעגנײרַא זדנוא וצ ךיז ןבָאה לָאמניײא

 | "?רענעמ יד ןענעז ױװ;



 .טרעפטנעעג רימ ןבָאה -- "ןקַאלָאּפ ןענעז רימ .ןפָאלטנַא גנַאל ןיוש ןענעז יז,

 ןדעי ןרָאװעג זיא עגַאל יד .שינעטלעהַאב ןיא ןסעזעג טייצ עצנַאג יד זיא ןַאמ ןיימ
 .זיּפש ןעמוקַאב וצ ןרָאװעג רערעוװש לָאמַא סָאװ זיא רקיעב ןוא ,רערעוװש גָאט

 ןעגנוקינייפ ןוא סעיצאקסיֿפנאק
 ןדיי עלַא ןרירטנעצנָאק ןעייג ןשטייד יד זַא ,ןעגנַאלק ןעגנַאגרעד זדנוא וצ ןענעז'ס

 "יווער טריפעגכרוד ןבָאה סיצַאנ יד .ָאטעג ַא ןיא טסייה סָאד -- טָאטש ןופ לייט ַא ןיא

 עלופטרעוו ןוא ךיש וצ רעדעל ,סרעטופ טריקסיפנַאק ןוא רעזייה עשידיי יד ןיא סעיז

 .העש ייווצ ןופ ךשמ ןיא ָאטעג ןיא ןײגוצרעבירַא לעפַאב ַא סױרַא זיא רעטעּפש .ןכַאז

 ףױא ןּפעלש רָאנ ןעק רע לפיוו ןכַאז ךיז טימ ןעמענ טכער סָאד טַאהעג טָאה רעדעי

 רעױט םוצ ןעגנַאגעג ןענעז רימ ןוא ןכַאז עקיטיױנ עקינייא ןעמונעג ןבָאה רימ .ךיז

 .ָאטעג ןופ

 ןײרַא ןעייג סָאװ ןדיי יד ןקינייּפ ןוא ןגָאלש ןטַאדלָאס עשישטייד ןעזעג ןבָאה רימ

 .ערעייט עניימ ןגָאלש ןעמ טעװ רעמָאט ,דחּפ ַא ןעמונעגמורַא ךימ טָאה'ס .ָאטעג ןיא

 ןוא דרעפ ַא ףױא קידנטייר ןטסרָאפ ןעעזרעד ךיא בָאה טונימ רעבלעז רעד ןיא
 .ענעצס רעכעליורג רעד וצ ךיז קידנקוקוצ

 ןָא רעױט םעד ךרודַא ןענעז רימ .טריסַאּפ טָאה סָאד ױזַא יו טשינ סייוו ךיא
 ,רענלעז עשישטייד יד ןופ ּפעלק

 אטעג ןיא
 סָאװ ,ןשטנעמ טימ טקַאּפעגנָא ןעוועג זיא סָאװ ,זיוה ןיילק ַא ןיא ןיײרַא ןענעז רימ

 יױרפ יד ןענופעג ךיא בָאה טרָאד .ןייטש וצ ּוװ ץַאלּפ ןייק וליפַא טַאהעג טשינ ןבָאה
 :ןייוועג ַא ןיא ןכָארבעגסיױא זיא רעטומ ןיימ .רעדניק יד טימ קינרָאװקיל ר"ד ןופ

 רעדייא ,טױט רעד ןיוש רעסעב .תורצ יד ןגָארטרעביא ןענעק סָאד ןעמ טעװ יו;
 ."ןבעל ַאזַא

 עצנאג א ןענַאטשעג ןענעז ןַאמ ןיימ טימ ךיא .ךעלקערש ןעוועג זיא טפַאשגנע יד

 .טנַאװ רעד וצ טקורדעגוצ טכַאנ

 ַא ןיא ןָאטעגנָא קיײטּפַא רעד ןיא טעברַא רעד וצ טרעדָאפעגסיוא ךימ טָאה ןעמ

 טכַאנייב .ָאטעג ןופ סַאג עגנַאל יד גָאט ןדעי ךרודַא ךיא ןיב עטַאל עלעג ַא טימ לטנַאמ

 ןשיווצ ןלייטעצ רימ ןגעלפ סָאד .גרַאװנסע טימ ןשיוק עלופ טימ ןרעקמוא ךיז ךיא געלפ

 סָאד .רעדניק ץוח ַא ,ענעסקַאװרעד 20 ןענופעג ךיז ןבָאה'ס ּוװ ,רעמיצ ןופ םינכש עלַא

 .תונכס עסיורג טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא ָאטעג ןיא גרַאװנסע ןענעבנגנײרַא

 ַא ןוא טיורב לבעל ַא ןבעגעג זדנוא ןוא ָאטעג ןיא טסרָאּפ ןעמוקעג זיא לָאמנייא
 זדנוא ןעגנערב ןוא קיײטּפַא ןיא ןעמוק ךיוא רע טגעלפ טייציוציטייצ ןופ .רעקוצ לסיב

 .גרַאװנסע לסיבַא

 ןשטנעמ טייציוצ:טייצ ןופ ןקיש וצ ןרָאװעג טרעדָאפעגפיוא זיא "טַארנדוי, רעד

 -רעד זדנוא וצ ןענעז'ס .ןעמוקעגקירוצ טשינ ןענעז ייז ןופ ליפ רעבָא .טעברַא רעד וצ

 ןיימ ןעמענוצסױרַא ןסָאלשַאב בָאה ךיא .ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז יז זַא ,ןעגנַאלק ןעגנַאג

 ,קײטּפַא ןיא ןטלַאהַאב ןוא ָאטעג ןופ ןוז ןוא רעטומ

 .ןסַאג יד ןרעק וצ סנירעטעברַא עּפורג ַא טימ ָאטעג ןופ סױרַא זיא רעטומ ןיימ

 טױלּפ ןרעטנוא ,רעטצניפ רעד ןיא ,טכַאנײב טריפעגרעבירַא רימ ןבָאה ןוז רעזדנוא

 ךימ ךיא געלפ טכַאנ עדעי .ןרָאװעג ןסָאשרעד טשינ רע ןיא סנייּפ-לע .ָאטעג ןופ

 .ןַאמ ןיימ וצ ָאטעג ןיא ןרעקמוא

 ןאמ ןיימ ןופ םוקמוא רעד
 ףָארטש ַא -- עיצובירטנַאק ַא ןרָאװעג טגײלעגפױרַא זיא "טַארנדיא םעד ףיוא
 יד ,טרעדָאפעג ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,רעטעברַא עקירעהעג יד ןלעטשוצ טשינ ןרַאפ
 םלוע רעשידיי רעטלפייווצרַאפ רעד ןוא עכיוה רעיוהעגמוא ןַא ןעוועג זיא עיציבירטנַאק
 .הטורּפ עטצעל יד ןבעגעג טָאה

 ןיימ ןוא עמאמ ןיימ
 הל'השמ רעדורב

 ןבָאה גרַאב ןפיוא לביטש ןיילק רעזדנוא ןיא

 -עג טמיטשַאב טרָאד זיא'ס תעב ,טניוװעג

 .ןשטנעמ קיצרעפ ךרעב ,ַאטעג רעד ןרָאװ

 -ַאב ןוא סיבורק ןעמוקעג ןענעז עטשרע יד

 סָאװו ,ןלײט-טָאטש ערעדנַא ןופ עטנַאק

 זיא'ס .ןירַא ָאטעג ןיא טגָאיעג טָאה'מ

 יד ןטערטעגּפָא ןבָאה רימ .גנע רעייז ןעוועג

 .ענעמוקעגנַא-שירפ יד רַאֿפ ןרעמיצ

 טכַארבעג ךיוא ןענעז ןדיי רעּפסערעּפ יד

 רעֿפסערעּפ רעדנעס .ןײרַא ָאטעג ןיא ןרָאוװעג

 לבעל ַַא רַאפ ןוא ז(דנוא וצ ןעמוקעג זיא

 -עגּפָא עמַאמ יד סיא טָאה ךָאו ַַא טיורב

 ןֿפַאלשעג ןענעז רימ ןוא רעמיצ סָאד ןטערט

 טיורב ַַא .גנַאגנײרַא סייב ,דרע רעד ףיוא

 סַאד סָאװ ןלעטשרַָאפ ךיז ןעק רעװ ! ךָאװ ַא

 רעבָא .ָאטעג םענופ ןעגנוגנידַאב יד ייב טסייה

 -הריד, סָאד טלַאצעג רעדנעס טָאה גנַאל טינ

 ןעמענ טנעקעג רע טָאה יו לייוו ,טלעג

 טינ ןײלַא ךיז רַאפ טָאה רע זַא ,טיורב

 .טַאהעג

 טימ ,טכוזעג טָאה עמַאמ עמערָא ןיימ

 -כרוד ױזַא יוװ ןגעוו ענעדישרַאפ ,תוחוכ עלַא

 ןעועטַאר ןוא טײצ עטכעלש יד ןּפעלשוצ

 ביוא זַא ,טביולגעג טָאה יז .רעדניק עריא

 ןעמ טעוו רעגנוה ןופ ןברַאטש טינ טעוו'מ

 סָאװו ליוװ -- ןטײצ ערעווש יד ןבעלרעביא

 הנמלא עמערָא ענדיב ַא ,ןָאט ריא ןעמ טעוו

 ןרעדניק עניילק טימ

 -ּפַא ןענעז ןטעיווָאס יד ןעוו ,קנעדעג ךיא

 בוטש ןיא זדנוא וצ ןירַא זיא ןטערטעג

 : טגָאזעג ןוא טנַאנעטײל רעשיסור ַא

 ,(דנוא טימ טמוק ,עקשטַאמאמ

 ".טכעלש ןייז ךייא ךייא טעוו שטייד

 : טגָאזעג עמַאמ יד טָאה

 עמערַא ןַא ,ןָאט ןיוש ריִמ ייז ןלעוו סָאװ,

 טעברַא ןוא טינ םענייק עּפעשט ךיא .הנמלא

 ."רעדניק עניימ ןרענרעד וצ רעווש

 םייב

 -- טלעטשעגרַאפ טינ ,ךעבענ ,ךיז טָאה יז

 ןלעטשרָאֿפ טנעקעג ָאי סע ךיז טָאה רעוו ןוא

 -רעביא טָאה יז סָאװ ,םירוסי ןוא ןדייל יד ---

 עלַא טימ ןעגנַאגעג זיא יז זיב ןגָארטעג

 -ןגָארט ,געו ןטצעל ריא ןדיי רעשטשישזַאר

 לקניומ קנַארק ריא טנעה יד ףיוא קיד

 טלַא ןַאד זיא עלהשמ רעדורב ןיימ .עלהשמ

 .רָאי ףלע ןעוועג

 וצ טעבנגעגוצ ךיז רע טָאה גָאט ןייא

 טָאה ענילַאמ ַא יװ ,דָאס סדלַאו עקסַאי

 .טױלּפ טייֵז רערעדנַא רעד ןופ טקוקעגסורַא

 .ַָאטעג ןופ צענערג ןֿפיױא ןעוועג ןיוש זיא סָאד

 -כַאנ טנַאיצילַאּפ רעשיניארקוא ןַא סיא טָאה

 -רַאֿפ ןוא ןלַאפעג (יא עלהשמ ןוא טגָאיעג

 ןעוועג טינ זיא ָאטעג ןיא .ינק יד טעדנּווװ

 טָאה ,ףליה עשיניצידעמ ןוא תואופר ןייק

 רעבָא .טֿפַאנ ןופ ןסערּפמָאק טכַאמעג ןעמ

 -עג ,קנַארק קרַאטש ןרָאװעג זיא עלהשמ

 .טססוגעג ןוא ציה ןגירק
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 1| שי:

 אי ,(וװ 2

 יע דר
 יי 5 :

 ,ןיסָארָאד ףרָאד ןופ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו

 ןוא ףרָאס םיײב טעברַאעג בָאה ךיא יװ

 ןיוש רע טָאה ,טיורב לקיטש ַא טכַארבעג

 .ןסע טנעקעג טינ

 ןופ טלפייווצרַאֿפ ןעװעג זיא עמַאמ יד

 ףוס רעד זַא ,תועידי יד ןופ ןוא בצמ ןייֵז

 : טגַאזעגנָא רימ טָאה יז .טנעָאנ זיא

 ןוא וד ,ןעװעטַאר ךיז טלָאז ריא ,עלעטיג

 רעמַָאט .עדייב ךייא ןופ רענייא שטָאכ ,דוד

 רעווש ןײײז טעוו ריד בילוצ זַא ,ןעז וטסעוו

 ןופ קעװַא וטסלָאז ,ןעװעטַאר וצ ךיִז ןדוד

 .םיא

 טעברַא רעד ֹוצ קירוצ קעװַא ןיב ךיא

 ןײמ ןעזעג טינ רעמ ןוא ןיסַארַאד ןיא

 .רעדורב ןוא ןעמַאמ

 ןייק ןעמוקעג ךיא ןיב המחלמ רעד ךַאנ
 בוטש רעזדנוא ןופ צַאלּפ ןפיוא .שטשישזַאר

 -לשנייוו יירד זיולב .ןרָאק ןסקַאװעג טָאה

 ןבָאה עלהשמ ןוא ךיא סָאװ ,ךעלעמיוב

 עקסַאוװ ןכש רעד .ןבילבעג ןענעז ,טצנַאלֿפרַאֿפ

 זא ,טלייצרעד רימ טָאה (יוג ַא לעגַאפ

 געו ןטצעל ריא ןעגנַאגעג זיא עמַאמ יד
 .טנעה יד ףיוא עלהשמ קידנגָארט

 יקסנליו-םיובנענעט עלעטיג
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 סעקינבורע סלַא טריפעגקעװַא ?טַארנדוי, ןופ רעדילגטימ יד ןעמ טָאה טייצנשיווצ

 עטריטסערַא יד ןשיװצ .ןרעװ ןבילקעגפיונוצ טעװ עמוס עטרעדָאפעג יד זיב ,הסיפת ןיא

 םעד .ןַאמזיילק ןוא דרָאבמילק ,רָאטקעּפס *טַארנדוי, ןופ רעדילגטימ יד ןעעזעג ךיא בָאה

 דילגטימ ןייק ןעוועג טשינ זיא רע .ןַאמ ןיימ ןייג ןעעזעג ךיא בָאה ייר רעד ןיא ןטצעל

 -ביירש רעד ףיוא געט עקינייא קילעפוצ טעברַאעג טרָאד זיולב טָאה רע .?טַארנדוי , ןופ

 ,ייז טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טריטסערַא זיא ןוא ןישַאמ

 ייז ;עיצובירטנַאק רעד ןופ עמוס יד טרעכעהעג טייציוצ-טייצ ןופ ןבָאה סיצַאנ יד

 קעװַא ןיב ךיא .דלָאג ןיא עמוס עסיורג ַא ןוא ךיש וצ רעדעל טרעדָאפעג ךיוא ןבָאה

 ןעגנולעג רימ טעוו'ס זַא גנונפָאה רעד טימ .,ןטסרָאפ טכוזעג ןוא רוטַאדנעמַאקיזיירק םוצ

 םוצ קעװַא ןיב ךיא .ןענופעג טׂשינ טרָאד ןטסרָאפ בָאה ךיא רעבַא ,ןַאמ ןיימ ןעיײרפַאב

 עלַא ןעיײרפַאב ךיז ןעימַאב ייז זַא ,טגָאזעג רימ ןעמ טָאה טרָאד ."טַארנדוי, םעיינ
 .ןַאמ ןיימ רָאנ טשינ ,עטריטסערַא

 טימ ןסעומש ןוא הסיפת רעד ןופ רעלעק ןיא ןיײגוצניײרַא ןעגנולעג וליּפַא רימ זיא'ס

 ךעלדנע .סיורג ןעוועג זיא גנונַאּפש יד .געט עכעלנייּפ ערעווש ךרודַא ןענעז'ס ,ןַאמ ןיימ

 הביבס רעד ןופ רעפרעד יד ןיא .דלָאג סָאד ןוא טלעג עמוס יד ןרוועג ןבילקעגפיונוצ זיא

 טסוגױא ןט-10 םעד ןעוועג זיא סָאד .לעפ לָאצ עקיטיונ יד ןביילקפיונוצ ןעגנולעג זיא

2, 
 ןעמַאזוצ ןרעוו טיײרפַאב טעװ ןַאמ ןיימ זַא ,טגָאזעג רימ ןעמ טָאה ײצילָאּפ רעד ןיא

 "רעד ךיז רימ ןבָאה רעצ ןוא קיטייװ סיורג ןיימ וצ רעבָא .סעקינבורע עקירעביא יד טימ

 .טָאטש רעד רעסיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז עלַא זַא ,טסּוװ

 טָאה רע .דניק ןיימ טגָאזעג ךיא בָאה -- "רעטָאפ ןייק טשינ רעמ ןיוש טסָאה וד"
 | :טגָאזעג זיולב טָאה רע .טנייוועג טשינ

 ."וד ןוא ךיא ,ךיא ןוא וד -- טלעװ רעד ףיוא ןבילבעג עדייב זיולב ןענעז רימ"

 ..זדלַאה ןיימ ףיוא ןלַאפעגפױרַא זיא ,רָאי בלַאה ַא ןוא סקעז ןופ דניק ַא ,עלענוז ןיימ

 ןבעג םיא לָאזכ ןטעבעג רימ ןוא שטייד ַא קיײטּפַא ןיא ןעמוקעג זיא סנגרָאמוצ

 זַא ,טלייצרעד רע טָאה קיטייצכיילג ,יײצילָאּפ רעד ןופ טנַאדנעמַאק םעד רַאפ האופר ַא

 ןוא ,ןדיי עטעדרָאמרעד יד ןופ ןייצ ענעדלָאג יד ןסירעגסױרַא טָאה טנַאדנעמַאק רעד

 טעדנוװרַאפ רע זיא ,עטיוט יד ןופ םענייא ייב ןייצ עטשרעביוא יד ןסייר םעד תעב

 .ןרָאװעג

 עכעליורג יד קידנרעה ,טנעה עניימ ןופ ןלַאפעגסױרַא זיא האופר יד טימ לשעלפ סָאד
 ןיימ ןעוועג זיא סָאד זַא ,קפס ןייק ןעוועג טשינ רימ ייב זיא'ס .טנַאיצילָאּפ םעד ןופ דייר

 ,עלסַאי רעטשרעביוא רעד ייב ןייצ ענעדלָאג טעלּפמָאק ַא ןעוועג זיא םיא ייב : ןַאמ

 טכאנ ערעטיב יד

 ערעווש ןופ שיורעג ןופ טּפַאכעגפיוא ךיז בָאה ךיא .טכַאניײב ייווצ טסוגיוא רעטס'0
 סנטָאש ןופ הרוש עגנַאל ַא ןעזעג ןוא רעטצנעפ םוצ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא .טירט

 סָאד יצ ןענעקרעד טנעקעג טשינ ךיא בָאה רעטצניפ רעד ןיא .סַאג ןיא ךיז ןגעוװַאב
 עגנַאל ַא ןגיוצעג ךיז טָאה ?עיסעצָארּפ, יד .ןשטנעמ עליוויצ רעדָא ,ןטַאדלָאס ןענעז

 יד ןיא ןייג ָאטעג ןופ ןדיי יד ןעזעג ךיא בָאה ןגָאט ןבױהעגנָא טָאה'ס ןעוו ןוא ,טייצ
 עניילק ןוא סנזייא-בָארג ןטלַאהעג ייז ןבָאה טנעה יד ןיא .רעדניק ערעייז טימ ןעייר

 ,לעפַאב רעד ןעוועג זיא ױזַא -- ליטש ןעגנַאגעג ןענעז ייז .ךעלעקעּפ

 טקידנעעג ךיז טָאה גָאטרַאפ 5.20 .טולב ןיימ טרעווילגרַאפ טָאה דליב עקיזָאד סָאד
 ןופ גנַאלק ַא ןעגנַאגרעד ןרעיא עניימ וצ זיא רעטעּפש העש  ַא ."עיסעצָארּפ , יד
 .רעוועג-ןישַאמ ןופ ןעיירעסיש

 ןכַאז טימ ענעדָאלעגנָא סָאטױא-טסַאל 10--8 ןעזעג ךיא בָאה ירפרעדניא רעגײזַא 1
 ...ָאטעג ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןרָאפ ךיש ןוא

 ךימ רע טָאה ,קײטּפַא ןיא גָאט ןבלעז םעד ןעמוקעג זיא רעטײל-סבַאטש רעד ןעוו
 -עג םיא בָאה ךיא ?החּפשמ ןיימ טימ ָאטעג ןיא טשינ ךיא ןיב סָאװרַאפ ,טגערפעג
 טעטַארייהרַאפ ןעװעג ןיב ךיא סָאװ ץָארט ,עשידיי ןייק טשינ ןיב ךיא זַא ,טרעפטנע



 םיא ןבעג וצ חוכ ןעמונעג רימ וצ ךיז טָאה'ס ןענַאו ןיפ טשינ סייוו ךיא .דיי ַא רַאפ

 .טייקרעכיז ַאזַא טימ רעפטנע ַאזַא

 רעד ןופ רעלעק ןיא ןטלַאהַאב ןעוועג טנעמָאמ םעד ןיא ןענעז ןוז ןוא רעטומ ןיימ

 עצנַאג יד ןענעז ייז .ייט טימ טיורב ןעגנערב ייז ךיא געלפ טייצרצ:טייצ ןופ .קיײטּפַא

 .ןגעװַאב וצ ךיז טייקכעלגעמ ןָא רעטצניפ רעד ןיא ןציזעג טייצ

 ידכ ,קצול ןייק רופ ַא ףיוא ןעמונעג ךימ ןוא שטייד ַא ןעמוקעג זיא סנגרָאמוצ

 רעטעמָאליק עקינייא ןרָאפעגּפָא ןענעז רימ ןעוו .קיײטּפַא ןיא תואופר עקיטיונ יד ןפיוקנייא

 טקעדַאב לגרעב גנַאל סיורג ַא געוו ןופ טייז רעד ייב ןעעזעג ךיא בָאה טָאטש רעד ןופ

 ךיז טָאה דרע יד .ןשטנעמ ןופ ןצכערק ןוא ןצפיז טרעהעג בָאה ךיא .דרע עשירפ טימ

 ...ןביוהעג

 :טגָאזעג טָאה ןרָאפעג רימ טימ זיא סָאװ שטייד רעד

 ןביוה ייז .ןצפיז ןוא ךָאנ ןצכערק ייז .ָאטעג ןופ ןדיי יד טרידיווקיל ןעמ טָאה ָאד,

 ".,רבק רעייז ןופ ךיז

 ךיא .ןוז ןיימ ןגעוו טשרָאפעג רעווש ךימ טָאה ןעמ .קערש ןופ געט ךרודַא ןענעז'ס

 .טסירק ַא ןעוועג זיא רעטָאפ רעתמא ןייז לייוו ,דיי ןייק טשינ זיא רע זַא ,טהנעטעג בָאה

 .ָאטעג ןופ עיצַאדיװקיל רעד ךָאנ םישדח 4 ןטלַאהעג זיא'ס יװ ךיז רימ ןבָאה ױזַא

 .רעלעק ןיא שינעטלעהַאב ןיא ןענופעג רעטומ ןיימ ךיז טָאה טייצ עצנַאג יד

 :טגָאזעג ןוא טסרָאפ ןעמוקעג רימ וצ םייהעג ןיא זיא רעבמעצעד ןטס722 םעד

 טעװעטַארעג ךימ טסָאה וד סָאװ םעד רַאפ ןעקנַאדּפָא טגָאזעגוצ ריד בָאה ךיא,

 ןייד ןענעגרה ןעמ טעװ רעבמעצעד ןטס-26 םעד .טייצ יד ןעמוקעג זיא טציא .טױט ןופ

 "!ןענַאד ןופ ףױלטנַא ,ךיז עװעטַאר .ןוז

 רימ ןבָאה גָאטרַאפ רעבמעצעד ןטס-24 םעד ןוא רופ ַא טיירגעגוצ זדנוא טָאה רע

 ,טקרעמַאבמוא שטשישזָאר טזָאלרַאפ

 .םירוסי ןופ געוו םעיינ ןגנַאל ַא ןיא קעװַא ןענעז רימ

 ,ןעייטש גרעבנזייא ןימינב ןוא דרָאבמילק ףסוי

 ןפיוא רבק:רעדיוב ןפיוא ,ערעדנַא ןשיווצ

 .עקווישטאּפָאק ןייק געוו

273 



 יקציוואקראוו לאומש

 יז ,תונורכס יד ,ןעור טשינ ךימ ןזָאל ייֵז

 ןקיניײּפ זייוונטייצ ,רימ ןופ ּפָא טשינ ןטערט

 ןסעגרַאפ וצ ךימ ןעגניווצ ןוא רעווש ךימ יז
 ןעגנובעלרעביא עמַאזיורג יד עלייוו ַַא ףיוא

 .ןרָאי עטצעל יד ןופ

 ןטנווָארעמוז עמערַאװ יד ןיא יװ ױזַא

 זדנוא ןגעלפ סעטָאלב רעיסעלָאּפ יד ףיוא

 -ײּפ ױזַא ,סערַאמַאק ןופ סערַאמכ ןקיניײפ

 ןוא ןעקנַאדעג ןופ תונחמ טציא ךימ ןקינ

 .ןרָאי עטצעל יד ןופ ןעגנורענירעד

 ןופ ןהעש-טכַאנ יד סאטגנַאל ךיז ןעיצ סע

 .עיטסָא ןיא "דבועה,; צוביק ןיא הרימש

 טזיורב ןוא טעוװעשוב רעטצנעפ יד רעטנוא

 רעסערג ךָאנ רעבָא ,םי רעכעלדנעמוא רעד

 ןעקנַאדעג יד ןופ למוטעג ןוא שער רעד זיא

 -ַאמ ,שיכיטס ןַא ןעמוק ייז .ןעגנורענירעד ןוא

 -ײא ןגָאי .טײקליטש-טכַאנ רעד ןיא ,זייוונס

 -רעדיוו םוצ ךיז ןסייר ןוא ןטייוװצ סםעד רענ

 עסיִז .עמַאזיורג ןוא ערעטיב ,ערעווש .טרובעג

 -ַארקוא יד יו עליטש .עקיצרַאהביל ןוא

 -נרענוד ןוא עקישער .ןעגנאגפיוא-ןענוז עשינ

 -אמעטסיס עכעלרעהפיואמוא סָאד יו עקיד

 עשיטעיווָאס יד ןופ ןעקווַאה-ןרענוד עשיט

 -מוא יד ןסעגרַאפ טשינ ןזָאל ייז .סעשויטאק

 -ַָאילימ ןוא עטנַאקַאב ןוא ענעגייא ענעמוקעג

 םוצ ךיִז ןסײר סע .ןדיי עטנַאקַאבמוא ןענ

 -ַאבמוא יד ,ןייּפ ןוא טעמוא רעד קורדסיוא

 טימ סעמַאמ ןופ ןעגנובעלרעביא עכעלביירש

 ןהעש עטצעל יד ןיא טנעה יד ףיוא רעדניק

 -עג-סַאזנייא ןופ ; ַאטעג ןדנעייגרעטנוא ןופ
 עסַאנ יד ףיוא ךעלרעדניק עשידיי ענעבילב

 ,ךיי םעד ןופ ; רעדלעוו עטלַאק ןוא סעקנַאל

 םוצ טלייטרוארַאפ סָאזיורג ןעוועג זיא סָאװ

 םעד ףיוא טונימ עדעי ןטרַאו ןוא טיוט

 .ףוס ןכעלדײמרַאפמוא

 ןסייר ייֵז .ןרעוו ןסעגרַאֿפ טשינ ןליוו ייז

 ןופ סָארטש רעקיטכעמ ַא יװ סױרַא ךיז

 יד זומ ךיא .ויטַאמָאקָאל ןופ ףמַאד ןסייוו

 -יא ,ןעיײרּפַאב ןעגנורענירעד ןוא ןעקנַאדעג

 לסיבַא רימ טעוװ רשפא ,ריּפַאּפ ףיוא ןבעגרעב

 .ןרעוו רעגנירג

 1946 ,עילַאטיא

 סעד ןופ רבחמי ,יקציווַאקראוו לאומש

 טסעג רענַאקירעמַא יד טסירגַאב ,לקיטרא

 עמַאנפיוא ןַא תעב רעֿפעט אלעב ןוא ןרהא

 .שטשישזָאר-תיב ןיא

24 

 .סרעדרעמ יד ןשיווצ ןבעל ןיימ

 טנָאזירָאה ןשיטילָאּפ םעד טנקלָאװרַאפ סערַאמכ ערעטצניפ ןוא ערעווש ןבָאה 1929 רָאי ןיא
 ךיז סיורג רעשיטנַאגיג רעצנַאג ריא ןיא טָאה היח עשיטסישַאפ-שטייד יד .עּפָאריײא ןופ

 -טולב טימ .לגענ ענעלָאטש עריא טלעוו רעד ןזיוועג ןוא סיפ יד ףיוא טלעטשעגפיוא

 ןפיוא תונברק-רעקלעפ עטשרע יד טכוזעג יז טָאה ןעמורב ןדליוו ןוא ןגיוא ענעסָאגעגנָא

 ,טנעניטנָאק ןשיאעּפָאריײא
 רעשטייד רעד .ןלױּפ ףיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז יז טָאה 1929 רעבמעטּפעס ןט-1 םעד

 יד זיא ףמַאק ןופ גָאט ןטייווצ םעד ףיוא זַא ,קיטכעמ ךעלקערש ױזַא ןעוועג זיא ּפַאלק

 | .טרעטעמשעצ ןעוועג יײמרַא עשיליוּפ

 טשינ טָאה קצול ךיא .טפול רעד ןופ ןרָאװעג טרידרַאבמָאב ןענעז טעטש עלַא

 -פיואמוא ןבָאה המחלמ רעד ןופ גָאט ןטשרע םענופ .לרוג םענײמעגלַא םעד ןטימעגסיוא

 גנורעקלעפַאב יד .טָאטש יד טרידרַאבמָאב ןענַאלּפָארע עשטייד ןופ סעילַאװכ עכעלרעה

 ,ןרעלעק-ץוש יד ןיא ,סעקנָאל יד ףיוא ,רעדלעוו יד ןיא ןפָאלעצ ךיז זיא

 ףיוא עדייבעג רערעסערג ַא ןופ רעלעקיץוש ַא ןיא ןגעלעג זיא עילימַאפ ןיימ ךיוא

 ירידרַאבמָאב עכעלטנייפ ןופ ןעמוקנָא סָאד טגָאזעגנָא ןבָאה סָאװ ,סענעריס יד .עקליוו
 -נעמוקנָא רעד ןגעק קידנענערָאװ ,ןעשטשיווס ןדליוו ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ,ןענַאלּפָארע

 ליפ טָאטש ןיא ןעװעג ןיש ןענעז סע .געט יײר ַא טרעױודעג טָאה ױזַא ,רַאפעג רעד
 טרעטשעצ ןענעז סעדייבעג ייר ַא ןוא סָארדָארעַא רעד .עטעגרהעג ןוא עטצעלרַאפ

 ,ןרָאװעג

 זיא עגַאל יד .רימדול רעטנוא ,ןילָאװ ףיוא ןעוועג ןיוש ןענעז ןעײמרַא עשטייד יד
 יד רַאפ ןענַאטשעג זיא גנַאגרעטנוא ןופ רַאפעג יד .געווסיוא ןַא ןָא ,ערעטיב ַא ןעוועג
 | ,ּפָאק ןרעביא ןעגנָאהעג ,ןגיוא



 ןפָאלטנַא ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ תונחמ ערעיוהעגמוא טימ טציילפרַאּפ ןעוועג זיא קצול
 עטקַאּפעג יד רעביא טּפעלשעג ךיז ןבָאה סרעייגסופ רעטנזױט רעטְרעדנוה .שטייד םענופ
 ,גנוריגער יד .ןעייר עלעלַארַאּפ יירד ןיא ןפָאלעג ךעלרעהפיואמוא ןענעז סָאטױא .ןעײסָאש
 קנַאב-הכולמ רעד ןיא .קצול ןיא ןעוועג ןענעז ןטַאלוסנָאק עשידנעלסיוא ןוא קנַאב-הכולמ
 ןוא ײצילַאּפ טימ טלגנירעגמורַא ,רעטעברַא רעטרעדנוה טעברַאעג טכַאנ עצנַאג ַא ןבָאה
 -הכולמ ןשיליוּפ םענופ דלָאג טימ קעז סָאטױא-טסַאל ףיוא ןענעדָאלנָא םייב ,רעטילימ
 .סרעלעקיקנַאב יד ןופ רצוא

 ןופ טלַאהניא רעד טָאטש רעד רעביא טײרּפשרַאפ לענשיץילב ךיז טָאה ירפרעדניא

 זיא'ס .עניַארקוא-ברעמ ןופ רעדירב-רעניַארקוא יד ןגעוו ָאידַאר ןיא עדער סווָאטָאלָאמ
 םעד ןדיימסױא ןעמ טעוו רשפא ,גנונפָאה עקידנרעטיצ ַא רעצרעה יד ןיא ןיײרַא
 .רערעכיז ןוא רעקרַאטש ןרָאװעג ןענעז ןעגנַאלק יד .רעדרעמ ןשטייד

 ןיא ךיז טָאה רעבמעטּפעס ןט-17 םעד .טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ןרידרַאבמָאב סָאד

 .קנַאט רעשיטעיווָאס רעטשרע רעד ײסָאש רענווָאר םעד ףיוא ןזיוװַאב עקליוו ףיוא קצול

 .רעיוהעגמוא ןעוועג זיא םזַאיזוטנע רעד ,ןשטנעמ טימ לופ ןרָאװעג ןענעז ןסַאג יד

 רעשילױּפ רעד ןופ ןרידנומ עיולב יד טימ לופ ןעוועג ךָאנ ןענעז ןסַאג יד שטאכ

 ,ענעקָארשעציבלַאה יד .ןעקנַאט יד ןופ דיירפ טימ טמערוטשעג םלוע רעד טָאה ,יײצילָאּפ

 -עג ןוא טשוקעג ןעמ טָאה ןטסיקנַאט עשיטעיווָאס עטצרַאװשרַאפ עטלכיימשעציטיירב
 .ןעמולב טימ ןפרָאוװרַאפ ,טזדלַאה

 .ןרָאװעג טקיטײזַאב דלַאב זיא יז רָאנ ,גנורעדורב יד ןרעטש טריבָארּפ טָאה יײצילָאּפ

 ,טביולגעג ןבָאה ןקַאילָאּפ יד ךיוא .קילג ןופ טרוכישרַאפ יו ןעוועג זיא םלוע רעד

 יד .ןשטייד יד ןפמעקַאב ןליוּפ ןפלעה ידכ רעטילימ עשיטעיווָאס סָאד ןָא טמוק סָאד זַא

 -שטייד םענופ טסּוװרעד ךיז טָאה ןעמ ,טצַאלּפעג לענש רעבָא ןבָאה ןעגנונעפָאה

 ןענעז'ס .זײװנסַאמ ,ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ןעמוקעגנָא ןענעז ןעקנַאט .ךַאמּפָא ןשיטעיווָאס

 ,רעטילימ ןוא ןענַאלּפָארע עשיטעיווָאס ןעמוקעגנָא

 גנורעקלעפַאב יד .טקורעגּפָא ךיז טָאה המחלמ ןוא גנַאגרעטנוא ןופ רַאמשָאק רעד

 טלייהרַאפ לענש ןענעז טָאטש רעד ןופ ןדנּוװ יד .רעטרע יד ףיוא טרעקעגמוא ךיז טָאה

 .ןרָאװעג

 ןטעיוואס יד רעטנוא
 יד ןעמונעגרעביא טָאה טכַאמ יד .טבעלעגפיוא קירוצ טָאה קצול ןיא ןבעל-טָאטש סָאד

 עקיטרָא יד טימ טקַאטנָאק ןיא טעברַאעג טָאה עכלעוו ,רוטנַאדנעמָאק עשיטעיווָאס

 .ןעגנוטלַאװרַאפטסבלעז

 ןשילױּפ םוצ ךיז טכיילג לבור רעשיסור רעד זַא ,ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ זיא'ס

 .לדנַאה רעטפַאהבעל ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה ןעניזַאגַאמ יד ןיא ןוא קרַאמ ןפיוא .עטָאלז

 סולפוצ ןייק .ןסירעגרעביא ןעוועג זיא טעטש עשילױוּפ עלַארטנעצ יד טימ טקַאטנָאק רעד

 ןסיורג ןטימ לופ ןעוועג ןטפעשעג יד ןענעז ךָאד .ןעוועג טשינ זיא תורוחס עשירפ ןופ

 .המחלמ רעד רַאפ ןופ םוטכייר ןשילױּפ

 סָאװ ,ץלַא טפיוקעג ןבָאה ייז .טלעג שיסור ליפ טַאהעג ןבָאה רענלעז עשיטעיווָאס

 -רעטילימ .ןעייר ןיא רעפיוקנייא ןענַאטשעג ןענעז ןטפעשעג יד רַאפ .ןעזעג טָאה גיוא סָאד

 ןלעוו'ס זַא ,ןעגנַאלק יד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא .ייר רעד רסיוא ןעגנַאגעג ןענעז טייל

 .טפנוקוצ רעד ףיוא ןסַאּפַאז טכַאמעג גנורעקלעפַאב יד ךיז טָאה ,תורוחס ןלעפ

 ַא ןרָאפעגכרוד זיא ,ןיזַאגַאמ ַא ייב עייר ַא ןיא ןענַאטשעג גָאט ןייא זיא עטיא ןעוו

 טָאה רענייא .ןשטנעמ יד טימ טדערעג ןוא טלעטשעגּפָא ךיז ,סרעטייר עשיטעיווָאס עּפורג

 ,טרעפטנעעג טָאה עקטיא .ןטיילק יד רַאפ ןעייר ןענַאטשג קידנעטש ָאד ןענעז יצ ,טגערפעג

 .טכַארבעגפיוא ןרָאװעג זיא רענלעז רעשיטעיווָאס רעד .טצעי רָאנ ,טשינ לָאמנייק זַא

 ןעייר ןייק ןעוועג טשינ ךייא ייב זיא'ס זַא ,טסגָאז וד זַא, ,טגָאזעג רע טָאה ,"אלימ,

 זיא רעקוצ ףיוא זַא ,טסגָאז וד זַא רָאנ :ןביולג רשפא ךָאנ ךיא לעװ ,רוטקַאפונַאמ ףיוא

 יו ןגיל ַא שוריפב זיא סָאד -- עייר ןייק ןעוועג טשינ

 עלענָאיסעּפָארּפ ןיא ןריזינַאגרָא ןבױהעגנָא ךיז טָאה גנורעקלעפַאב עקידנטעברַא יד

 ןבָאה'ס :ָארויביסטעברַא-סגנולטימרַאפ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע עכלעוו ייב ,ןעניײרַאפ

 (ליאומאס) לאומש

 יקציוואקראוו

 עלעטעטש ןיא טבעלעג טָאה ןייפ ןוא קיאור

 ןופ רַאטקעריד רעד ןילָאוו ףיוא שטשישזָאר

 -ומַאס קנַאב רעויטַארעּפָאַאק רעשידיי רעד

 .יקציוַאקרַאו (לאומש) ליא

 ןוא עליטש ,עטנעגילעטניא יד ,יורפ ןייֵז

 -ַָאר ןופ יקסראבארג עטיא עקידתומיענב

 -מיג יד טקידנעעג טָאה עכלעוו ,שטשישז

 ןוא ענווָאר ןיא ןסרוק-רעטסעווש ןוא עיזַאנ

 -עטַאילביב יד ןעוװועג הנותח רעד רַאֿפ זיא

 -סקלָאפ רעשידיי רעשטשישזָאר רעד ןופ ןירַאק

 הנותח רעד ךָאנ ךיוא טָאה ,קעטָאילביב

 -עלַאב עקיבוטש ןייק ןביילב טלָאוװעג טשינ

 ףיוא עשרַאװ ןייק קעווַא זיא ןוא עטסַאב

 -עג ןיש טָאה יז ןעוו ,ןסרוק-ןירעשוקַא

 .עדיירפ ןוא עבויל : ךעלעדיימ עסיז ייווצ טַאה

 ךיז יז טָאה עקרעשוקַא ןַא קידנעייז

 -כיט טגעלפ ןוא עירעטלַאהכוב טנרעלעגסיוא

 םייב ןטסנידרַאֿפ עריא טימ ןפלעהטימ קיט

 .בוטש יד ןטלַאהסיוא

 עסיורג סליאומאס טניווועג טָאה קצול ןיא

 -סעווש ,רעדירב ,רעטומ ,רעטָאפ ; עילימַאפ

 -- שטשישזָאר ןיא } סיבורק ךַאסַא ןוא רעט

 .סיקסראבארג יד -- החפשמ סעקטיא

 ,1924 רָאי ןיא ,הנותח רעד ךָאנ דלַאב

 ןופ ןטסָאּפ םעד ןעמונרַאפ ליאומַאס טַאה

 ןיא קנַאב-ןעייפ רעשידיי רעד ןופ רָאטקעריד

 טָאה גנונּפָאה ןוא עביל ,ימ ליפ .שטשישזָאר

 ןיא טעברַא רעד ןיא טגײלעגנײרַא ליאומַאס

 : ןגָאז טגעלפ רע .קנַאב רעויטַארעּפַאַאק רעד

 ןוא עדיירפ ,עבויל :רעדניק יירד בַאה ךיא

 .טלקיװטנַא ןייש ךיז טָאה קנַאב יד ...קנַאב יד

 800 טלייצעג קנַאב יד טָאה 1929 רָאי ןיא

 ריא ןופ טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,רעדילגטימ

 ןײיש ַא טפיוקעג טָאה קנַאב יד .ןצונ עסיורג

 -ָאילימ ןופ ןצַאזמוא טכיירגרעד ,זיוה ןגייא

 רעקיטכיו ַא ןעוװועג זיא ןוא סעטַאלז ןענ

 ןשידיי םענופ ןבעל ןשימַאנַאקע ןיא רַאטקַאֿפ

 .לטעטש

 .ןעמונרַאפ קידנעטש ןעוועג זיא ליאומַאס

 ףיוא טנוװוָא ןיא ןוא גָאטיײב ןוא ירפרעדניא

 "יוא .ןעגנוציז עכעלטּפַאשלעזעג ענעדישרַאפ

 ךיוא רע טָאה טעברַא רעשימָאנַאקע רעד רעס

 עסיורג ַא לטעטש ןופ ןעמַאר יד ןיא טריֿפעג

 .טייקיטעט עלערוטלוק ןוא עכעלטפַאשלעזעג

 טַאר:טָאטש ןופ ןַאמטַאר ןעוועג זיא רע

 ַא'שיצ ןופ רעציזרַאפ ,ןצנעדַאק ייווצ ןיא

 "עג ןוא (עיצַאזינַאגרָא-לוש עשידיי עלַארטנעצ)

 ןוא עכעלטפַאשלעזעג עלַא ןיא קיטעט ןעוו

 .שטשישזַָאר ןיא סעיצוטיטסניא עלערוטלוק

 קרַאטש טזסומעג קנַאב יד טָאה 1934 ןיא

 -לא םעד בילוצ ,טיײקיטעט ריא ןצענערגַאב

 .דנַאל ןיא סיזירק ןשימַאנַאקע סעניימעג

 תובוח עלַא ןרָאװעג טלָאצעגסיוא ןענעז'ס
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 זיא קנַאב ןופ לַאטיּפַאק רענעגייא רעד ןוא

 ערעסערג ַא ןריפ וצ ףיוא ןיילק וצ ןעוועג

 .טיײקיטעט

 -נייא םייב ןעגנוגנערטשנָא ערעווש יד בילוצ

 -ענּפַָא ,קנַאב ןופ טכיוועגכיילג סָאד ןטלַאה

 -ַאּפעד עלַא ןלָאצסױא ןוא תואוולה יד ןעמ

 .ןרָאװעג קנַארק טסנרע ליאומַאס זיא ,ןטיז

 רעד בילוצ זַא ,טגָאזעג ןבָאה םיריױטקַאד

 ןייק ָאטשינ יא גנוכַאװשּפָא-ארַאה רעקרַאטש

 .ןבעל םייב םיא ןטלַאהנייא גנונֿפַאה

 טָאה יז .טרינגיזער טשינ טָאה עקטיא

 -לע סנַאמ םעד ייב רעדניק יד טזָאלעגרעביא

 ןייק ןַאמ םעד טריֿפעגּפָא ןוא קצול ןיא ןרעט

 ןופ עירָאטַאנאס רעסיורג רעד ןיא גרעבמעל

 ןטַאנַאמ עקינייא ךָאנ .עסַאק-ןקנַארק רעד

 ,קצול ןייק קעװַא ןוא ןרָאװעג טנוזעג רע זיא

 .שטשישזַָאר ןייק טשינ

 ןופ רַאטקעריד ןרָאװעג רע זיא קצול ןיא

 טנידרַאֿפ ךיוא ןוא קנַאב רעוויטַארעּפָאָאק ַא

 טַאה עקטיא .סעירעטלַאהכוב עטַאװירּפ ייב

 ,עקרעשוקַא סלַא קיטקַארּפ טריפעגנייא ךיִז

 -ניק יד .גנוריפכוב ייב טעברַאעג ךיוא ןוא

 ןבָאה ייז ןוא ןסקָאוװעגרעטנוא ןענעז רעד

 .עילימַאפ עכעלקילג ןוא עמערַאװ ַא ןפַאשעג

 .1939 רָאי ןזיב ןעוועג זיא ױזַא
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 ןענעז עכלעוו ,סעיסעּפָארּפ ענעדישרַאפ ןופ רעטעברַא טנזיוט עכעלטע טרירטסיגער ךיז
 ,זָאלסטעברַא ןעוועג

 ,טײקיזָאלסטעברַא ןופ ןגרָאז יד ןופ טכַאלעג ןבָאה רעייטשרָאפ עשיטעיווָאס

 לָאמנייק טלעפ טעברַא .ָאטשינ ןגרָאז עכלעזַא ןענעז, ,ןגָאז ייז ןגעלפ ,"זדנוא ייב,
 ,?סָארויביעזָאלסטעברַא ןייק ָאטשינ זיא אליממ ןוא טשינ

 ןופ םי םעניא ןרָאװעג טקיטפעשַאב עזָאלסטעברַא עלַא ןענעז טייצ רעצרוק ַא ןיא

 ןעמוקנָא ןבױהעגנָא ןבָאה'ס .סעיצַאזינַאגרָא ןוא ןטלַאטשנָא עשיטעיווָאס ענעדישרַאפ יד
 טימ סעיצוטיטסניא ענעדישרַאפ טריזינַאגרָא ןבָאה עכלעוו ,דנַאלסור ןופ רעייטשרָאפ

 -טָאגַאז ,טָאקסטָאגַאז ,טַאניבמָאקמָארּפָאסַאימ ,ָאנרעיזטָאגַאז :ןעמענ ןַאד ענדָאמ עכלעזַא
 ,זָאכמָאקרָאג ,טיבסליטסקעט ,טסערטלעמ ,גרָאטמָארּפעשטשיּפראג ,שזאקטגַאז ,ָאנעיס
 ,ערעדנַא ןוא לעידטַאניפלבָא

 עטנכערעגסיוא יד סױרַא סעיצַאזינַאגרָא ענעדישרַאפ ןופ סָאַאכ םענופ זיא ךעלעמַאּפ

 ,טַארַאּפַא-הכולמ ןשיטעיווָאס םענופ טלַאטשעג

 טקיטײזַאב זיא ןדָאשיסעבמָאב רעד .ןעזסיוא רעייז ןטיבעג ךיוא ןבָאה ןסַאג יד
 ןטערטרָאּפ עלַאסָאלָאק טימ טצוּפעגסיױא ןרָאװעג ןענעז ןסַאג יד .ןכָאוװ רָאּפ ַא ןיא ןרָאװעג

 יפױא ןעמ טָאה ןרעווקס יד ןיא .ןטַאקַאלּפ ןוא ןעגנוזָאל ענעדישרַאפ ,רעריפ יד ןופ
 ןילַאטס ןוא ןינעל ןופ ןטסויב ןוא ןרוגיפ טלעטשעג

 ןבױהעגנָא ןבָאהס .ןטלַאטשנַא-ןרעל עיינ ליפ ןוא ןלוש יד טנפעעג ךיז ןבָאה'ס

 ,ןעגנוטייצ עשיסור יד ןעגנולשעג טָאה םלוע רעד ,רעטַאעט רעשיטעיוָאס ןוא ָאניק ןטעברַא
 ,ןעמליפ עשיטעיווָאס ףיוא ןעגנַאגעג זיײװנסַאמ

 רעטיירב ַא טימ ןבָאה ןטעיװָאס יד סָאװ ,תורוחס ןסַאמ ןעמוקנָא ןבױהעגנָא ןבָאה'ס
 .עניַארקוא-ברעמ ףיוא ןפרָאװעג טנַאה

 ,ץלַאז : טסיזמוא טעמכ ןעלקיטרַא עקיטכיוו טימ ןרָאװעג טציילפרַאפ זיא ףרָאד סָאד

 ,טפַאנ ןוא ךעלעבעווש

 ןיא א ןרָאװעג ןיב ךיא .טנדרָאעגנייא לענש ךיז בָאה ךיא ךיוא
 ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא סָאװ ,(לדנַאה רעשיטָאטש רעשהכולמ) גרָאטמָארּפעשטשיּפרָאג
 ,ווָאסוָאנרָאשט ךרוד

 ןשיטָאטש ןיא ףיט ןכָארקעגניירַא "גרָאט, רעד ןיוש טָאה םורַא םישדח יירד ןיא
 ןעמוקַאב טָאה ווָאסוָאנרָאשט .עטלעטשעגנָא 1500 טימ ןעניזַאגַאמ 50 טלייצעג ןוא ןבעל

 רענעי ֹוצ .קריצַאב רענילָאװ ןצנַאג ןיא לדנַאה ןטימ רעריפנָא ןופ ןטסָאּפ ןרעכעה ַא
 ןעמענוצנָא טגָאזעגּפָא ךיז ךיא בָאה טשרעוצ .ןעמונעגטימ ךימ ךיוא רע טָאה טעברַא

 רענילָאװ ןופ גנוליײטּפָא-סנַאניפ ןוא רינַאלּפ ןופ קינלַאשטַאנ ןופ טמַא ןטגיילעגרָאפ םעד

 ןצנַאג םעד ןרינַאלּפ יו טעברַא רעטסנרע ַאזַא ףיוא זַא ,קידנריוװיטַאמ ,טמַא-סלדנַאה
 ,טסימָאנָאקע ןטקידנעעג ַא ןבָאה ןעמ ףרַאד טסַאלבָא רעד ןופ לדנַאה

 רענעזעוועג ַא ,ווָאסוָאנרָאשט רעקיציײלּפטײרב רעכיוה רעד .ןפלָאהעג טשינ טָאה'ס
 :טגָאזעג ןוא עציילּפ ןיא ךימ ןָאטעג ּפַאלק ַא ,ןָאטעג לכיימש ןטיירב ַא טָאה ,זָארטַאמ

 ."ןבייה טסעוו ,שטנעמ רענטָאמַארג ַא טסיב וד ,שטיוװָאמַארבַא ליאומאס ,ָאוװעשטינ
 ,טקיטפעשַאב קרַאטש ןעוועג ןיב ךיא רעכלעוו ייב ,טעברַא עיינ ַא קעװַא זיא ױזַא

 ןטקודָארּפ ענעדישרַאפ ןעמוקַאב טגעלפ'מ רָאנ ,רעניילק ַא ןעװעג זיא טלַאהעג רעד
 .ןבעלוצכרוד טייקכעלגעמ ַא ןבעגעג טָאה סָאד ןוא ןזיײרּפ-הכולמ ףיוא

 ערעטלע סלַא רעהכַאנ ןוא ןירעטלַאהכוב סלַא ןטעברַא ןבױהעגנָא טָאה עקטיא

 טייקטסנרע ריא טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה יז .גרָאטמָארּפעשטשיּפרַאג ןיא ןירעטלַאהכוב

 טנידרַאפ טָאה יז ןוא טצעשעג יז טָאה'מ .טעברַא רעד ייב טײקכעלטרָאװטנַארַאפ ןוא
 ,רימ ןופ רעקינייוו ליפ טשינ

 ןט78 ןיא עבויל ןוא ןט-7 ןיא עדיירפ .עיזַאנמיג ןיא ןעגנַאגעג ןענעז רעדניק יד
 -טּפיוה ,ךַארּפש עשיסור יד ןשרעהַאב םייב ןטייקירעווש עסיורג טַאהעג ןבָאה ייז .סַאלק
 לָאמנייק טעװ יז זַא ,טנייועג רעטיב ןוא םייחרעדניא ןסעזעג זיא יז .לדיירפ ךעלכעז

 ּפָאק ןרעביא טעלגעג ריֹא בָאה ךיא .ךַארּפש עשיסור "עדליוו, יד ןשרעהַאב טשינ
 .שיסור ןביירש ןוא ןענעייל ןענעק יז טעװ םורַא םישדח עכעלטע ןיא זַא ,טקיאורַאב ןוא



 סלַא עיזַאנמיג ןיא טנכייצעגסיוא ןיוש ךיז יז טָאה רָאי ןבלַאה םוצ .ןעוועג זיא ױזַא ןוא

 ןיא הריד ערענעש ַא ןיא ןבילקעגרעביא ךיז ןבָאה רימ .ןענרעל ןיא "ןירעלגעלש.

 .טָאטש רעטנעצ

 ןעוועג זיא עכלעוו ,ערַאלק רעטסעווש ןיימ דנַאלסור ףיט ןופ ןעמוקעג ןַאד זיא'ס

 ענעגייא ןשיװצ קצול ןיא טכַארברַאפ טָאה יז .עילימַאפ רעד ןופ ןסירעגּפָא רָאי 0

 טלָאװעג טָאה יז .ןַאבוק ףיוא ריוואמרא ןייק ןרָאפעגקעװַא קירוצ ןוא טייצ שדוח ַא

 רעד ןופ ןסײרּפָא טלָאװעג טשינ ,רעבָא ,ךיז טָאה רע .ןטַאט ןטלַא םעד ךיז טימ ןעמענטימ

 :טרעפטנעעג ןוא ,עילימַאפ רערעטיירב ןוא הביבס רענעגייא

 ךיוא ךָאד ןענעז ,דניק ןיימ ,ןשטייד יד ןוא .ָאד ןביילב רעסעב ןיוש לעוו'כ ,ןיינ;

 ."! ןשטנעמ

 טנגעזעג יז זַא ,טלעטשעגרָאפ טשינ ךיז טָאה יז .ןײלַא ןרָאפעגקעװַא זיא ערַאלק

 .קיבײיא ףױא ענעגייא לייט ןטסערג םעד ןוא ןטַאט ןטימ ךיז

 טרידראבמאב גנילצולפ ןרעוו רימ

 .קיטכיל ןעוועג ןיוש זיא'ס .ירפ ץנַאג טּפַאכעגפיוא ךיז ךיא בָאה 1941 ינוי ןטס-22 םעד

 : ןָא גנילצולּפ ךיז טפור ,רעמיצ ןטייווצ ןיא טערָאּפעג ךיז טָאה סָאװ ,עקטיא

 .למיה ןיא ךייה ךעלנייוועגרעסיוא ןענַאלּפָארע עכעלטע עז ךיא ,ליאומאס ,רָאנ עז,

 ."ךיוה ַאזַא ףיוא ןענַאלּפָארע ןעזעג טשינ לָאמניײק ךָאנ בָאה'כ

 רעד זַא ױזַא ,ןצעז עקידארומ ןרעדנַא ןכָאנ ענייא רימ ןרעהרעד םורַא טונימ ַא ןיא

 ,ןרעטיצ ןוא ךיז ןעדיוה ןביוהעגנָא טָאה רעיומ רעצנַאג

 ןביױהעגנָא ךיז טָאה'ס .ןענַאלּפָארע עשטייד ןענעז סָאד .ןענַאטשרַאפ ךיילג בָאה'כ

 .סיפ יד ףיוא ןעוועג עלַא ןענעז דלַאב .ןָאטנָא לענש ךיז ןעמונעג בָאה'כ

 ןענעז סָאד זַא ,םלוע םעד ןקיאורַאב טריבורפ טָאה ,טעיװָאס רעד ,ןכש רעד

 ,טביולגעג טשינ טָאה רענייק רָאנ ,טסּוװעג ןטכענ ךָאנ טָאה רע עכלעוו ןגעוו ,ןערווענאמ

 ,עטמַאַאב עשיטעיווָאס עכעלטע יד ןופ סעילימַאפ יד טריוורענעד ךיז ןבָאה ןטסרעמַא

 ןורכז ןיא שירפ ןעוועג ךָאנ ןענעז זדנוא .זיוה ןייא ןיא זדנוא טימ טניווװעג ןבָאה עכלעוו

 ,טניווװעגוצ לסיבַא ןַאד ךָאד ךיז טָאה'מ עכלעוו וצ ,1929 ןופ ןקַאטַא-טפול עשטייד יד

 .רעייפ-המחלמ םעד טנעָאנ ױזַא לָאמ עטשרע סָאד ןעגנַאגעגכרוד טצעי רעבָא ןענעז ייז

 ,רָאדירָאק ןקיטייז ןרעטצניפ ַא ןיא ןעמונעגפיונוצ ןעמ טָאה רעדניק ןוא ןעיורפ יד

 ןפיל יד ,ךיילב ןעוועג ןענעז רעמינּפ יד .סרעטילּפש ןופ ןטיהרַאפ ידכ ,רעטצנעפ ןָא

 רענייא ןעמוקעג ןענעז ןסיירפיוא עכעלקערש .קידרעטיצ ןדער סָאד ,טקורדעגפיונוצ

 ןלייט רעקיטש .םורַא ןוא םורַא טגיוועג ןוא טלסיירטעג ץלַא ךיז טָאה'ס .ןרעדנַא ןכָאנ

 ,םָארדָארעַא ןפיוא ןלַאפעגנָא ןענעז סעבמָאב עשטייד .עילעטס רעד ןופ ןלַאפעג ןענעז

 .ןענערב ןביוהעגנָא ךיילג טָאה רעכלעוו

 ריִמ .סיורג רעייז ןעוועג זיא טּפַאשגנע יד ּוװ ,רעלעק-ץוש ַא ןיא קעװַא ןענעז רימ

 ןעוועג ןענעז ןסיירפיוא יד .לקניוו ַא ןיא ץַאלּפ םעניילק ַא ףיוא טנדרָאעגנייא ךיז ןבָאה

 רימ .זדנוא וצ טקעריד טעדנעװעג זיא עבמָאב עדעי זַא ,ןטכָאדעג ךיז טָאה'ס .עקיטכעמ

 .ענעגָאלשרעד ןוא עטלסיירטעצ ,דרע רעד וצ טקירדעגוצ ןגעלעג ןענעז

 תוחיצר עטשרע יד

 ןשטייד יד -- טרעהעגפיוא ןבָאה סעקַאטַא טפול יד ,ליטש ןרָאװעג זיא לָאמַאטימ
 קיאעפ ןענעז סָאװ ןדיי עלַא זַא ,גנונדרָארַאפ ַא סױרַא זיא דלַאב .טָאטש ןיא ןיירַא ןענעז

 טלמַאזעגפיונוצ ךיז ןבָאה'ס .גנוטסעפ רעקילָאמַא ןַא ןיא ןעלמַאזרַאפ ךיז ןלָאז טעברַא וצ

 יי ."טעברַא ףיוא, ןרָאװעג טקישעגקעװַא דלַאב ןענעז סָאװ ,ןדיי טנזיוט ייווצ ייב

 .ייויצ רעדָא גָאט ַא ךָאנ ןרָאװעג ןסָאשרעד עלַא ןענעז ,ןזיװעגסױרַא ךָאנרעד ךיז טָאה'ס

 וצ ידכ ,ענעדנּוװשרַאפ יד ןופ ףירב ןָא ןעמוק'ס זַא ,תועידי טײרּפשרַאפ ןבָאה ןשטייד יד

 טעװעטַארעג ןיב ךיא .סעיצקַא עכעלנע ערעטייוו ןכעלגעמרעד ןוא רעטימעג יד ןקיאורַאב

 טיקכעלגעמ יד ןבעגעג רימ טָאה סָאװ .גנוקיטעטשַאב ַא ןעמוקַאב בָאה ןוא ןרָאװעג

 .בוטש ןיא ןביילב

 שידיי א ךאנ קנעב ךיא
 סינפ

 ןבַאה'ס טניז םישדח טכַא רעבירַא ןיוש ןענעז'ס

 יד רעביא ןעגנורעדנַאו עניימ ןביוהעגנַא ךיז

 ןיא ךיז בָאה ךיא .רעפרעד עשיניארקוא

 ןלָאמ ןיא טריזילאיצעפס טייצנשיווצ רעד

 רענעשטנּוװעג ַַא ןרָאװעג ןיב ןוא רעדליב

 סרעלָאמ םעד .ךעלזייה עשייוג יד ןיא טסַאג

 -עגסױוַא םירעוּפ יד יײב טָאה ןעמוק

 .גנומיטש עקידבוט-סוי ַא ןוא דיירפ ןפור

 -ייּפ ןביוהעגנָא ןיוש ךימ טָאה ןַאד רַאנ

 ,עטנַאנ עניימ ךַאנ טפַאשקנעב עסיורג ַא ןקינ

 -רַאֹפ גנולצולפ ױזַא טזומעג בָאה'כ עכלעוו

 יד ןעוועג ךיוא זיא סיורג ; רקפה ףיוא ןזָאל

 .ןדיי ךָאנ טפַאשקנעב

 ךיא בָאה ןכָאו עכעלטע עטשרע יד ביוא

 רעדָא ,דיי ַא סנטייוורעד ןופ ןעזעג לָאמַא ךָאנ

 -ייו רעטייוו סָאוװ ןענעז ,ןדיי ןגעוו טרעהעג

 ןיוש ןענעזסס ;ןלַאפ עכלעזַא ןרָאוװעג רעקינ

 טשינ בָאה'כ יװ סישדח עקינײא רעבירַא

 .ןדיי ןגעו טרעהעג טשינ ןוא ןעזעג

 ןופ ןמיס רעדעי ןדניוושרַאפ ןצנַאגניא זיא'ס

 טשינ ןדיײי ןײק לַאמנייק טלַאוװ'ס יוװ ןדיי

 טָאה'ס רעכלעוו ףיוא ,דרע רעד ףיוא ןעוועג

 קיטסַאה קירוצ םישדח עכעלטע טימ (זיולב

 -לופ ןוא ךייר קיברַאפנדישרַאפ ַא טלדורּפשעג

 .תוליהק עשידיי עסיורג ןופ ןבעל קיטולב

 סָאד ןעזעג ךיא בָאה ךיז םורַא ןוא םורא

 "בלַאה טימ ןבעל שירעיוּפ עטבערגרַאֿפ קרַאטש

 ןוא רעטלַאק רעטרַאה ַא ןופ סיגחנמ עדליוו

 .טלעוו רעדמערפ רעקידתוירזכא

 רימ ןיא ןסקַאוװ ןביוהעגנַא טָאה סע ןוא

 *קנעב ַא ,טפַאשקנעב ערעיוהעגמוא עסיורג ַא

 שידײי ַַא ךָאנ ,םינפ שידיי ַא ךָאנ ,טפַאש

 .טרַאװ

 ףיוא ןטעברַא ןעמוקעגסיוא ןַאד רימ זיא'ס

 קיניײוװ ַא ייב ,ןיסָארָאד ףרַָאד ןבענ רָאטוכ ַא

 ,ַאגלָא ,בייוו ןייז .ייווטאמ ,רעיופ ןכעלגעמרַאפ

 ןופ רעדליב ןבָאה טלָאװעג קרַאטש טָאה

 .ןרעטלע עריא ןופ ןוא רעדניק ייווצ עריא

 טעברַא ןוא ןסע ןופ ןעגנוגנידאב יד שטַאכ

 -עגרע ליפ רעטרע עכלעזַא ןיא ןעוועג ןענעז

 ייב אקווד ןטעברַא טַאהעג ביל ךיא בָאה ,ער

 טסנוק ןיימ טימ טנעקעג בָאה'כ ווו ,עכלעזַא

 .ןגינעגרַאפ ליפ ןפַאשרַאפ

 ןוא ,געט עכעלטע טעברַאעג טרָאד בָאה'כ

 םורַא ןקרעמַאב ןביױהעגנַא ךיא בָאה גנילצולפ

 -רעד עטרעלקעגפיוא-טשינ עכעלרעדנווו ְךיִ

 -פָא ַאגלָא טגעלפ ןגרָאמירפ ןדעי .ןעגנונייש

 -פָאטרַאק ּפָאט ןסיורג ַא ןכָאקּפָא ןוא ןלייש

 ןוא ןָאזרעּפ ףניפ ןעוועג ןענעז רימ .סעל

 ,רעמ ליפ טכָאק יז זַא ,טקרעמַאב בָאה'כ

 לָאמַא ריא בַאה'כ .ןשטנעמ ןעצ רַאפ רשפא

 ןבעגעג רימ יז טָאה ,םעד ןגעוו טגערפעג

 טָאה יִז יו ױזַא : רעפטנע ןרָאלק טשינ ַא

 -סיוא סעקָאוװק רעניה רַאּפ ַא טצעזעגקעװַא

 -רַאק ייֵז רַאפ ךיוא יז טכַאק ,ךעלעדניה ןציז

 .לפַאט
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 -לַאה ַא טלַאמעג ךיא בָאה ןגרַאמירפ ןדעי

 -עסערג טכַאמעג ןוא ,העש ַא רעדָא ,העש עב

 זמ'כ זַא ,טגָאזעג בָאה'כ .ןסיירעביא ער

 טעברַא יד עכלעוו רַאפ ,ןגיוא יד ןעורסיוא

 .גנוגנערטשנַא עסיורג ַא רעייז זיא

 ןײגסױרַא ךיא געלפ רעטעוװ ןטוג ַא ייב

 -סיוא ןוא ןטרָאג ןיא רעדָא ףיוה ןפיוא

 ןיא ןָאטרַאפ ,ןײלַא רעהַא ןוא ןיהַא ןזײרּפש

 -טַאמ ייב ױזַא קידנריצַאּפש .ןעקנַאדעג עניימ

 לַאמ רַאּפ ַא ךיא בָאה ,ףיוה ןפיוא ןעייוו

 ךיז בָאה'כ .ךעלעביײט ןופ ןעשטרָאו טרעהעג

 בָאה'כ רָאנ ,ןביוט יד קידנכוז טקוקעגמורַא

 רעטייוו רעבָא בָאה'כ .ןעזעג טשינ ןביוט ןייק

 .ןעשטרַאװ עטקיטשהַאפ סָאד טרעהעג

 ןכלעוו ןיא ,לכעלעטש ןיא ןיײרַא ןיב'כ

 -עפעש קילדנעצ עכעלטע ןענופעג ְךיִז ןבָאה'ס

 טשינרַאג ןוא טקוקעגמורַא טוג ךיז ,ךעל

 -פיוא רעבָא טָאה ןעשטרָאוװו סָאד .טקרעמַאב

 .טרעהעג

 טריצַאּפשמורַא בָאה'כ ןעוו ,לָאמ טייווצ ַא

 יד טרעהרעד רעטייוו ךיא בָאה ,ףיוה ןפיוא

 טנעקעג ןיוש ךיא בָאה לָאמסָאד .ךעלעבייט

 -רַאפ א יו ױזַא ,ןעגנַאלק ייווצ ןדישרעטנוא

 .םיטש רענעמ ןוא ןעיורפ עטקיטש

 זַא ,קנַאדעג ַא ןלַאפעגנייא רימ זיא'ס

 .ןדיי םתסה ןמ ,ןשטנעמ ךיִז ןטלַאהַאב ַאד

 .ןענופעג טשינ ןוא טכוזעג רעטייוו בָאה'כ

 -עגפיוא ןוא טרעדורעצ רעייז ןעוועג ןיב"כ

 -עג ַאד זַא ,ליפעג א טאהעג בָאה'כ .טגער

 -עג בָאה'כ ןוא ,רעדורב ַא ,דיי ַא ךיז טניפ

 ךיִז םיא טימ ,ןעֶז וצ ךיז םיא טימ טרַאג

 .ןדערכרוד

 -סיוא ןגרַָאמירפ ןרעדנַא םעד בָאה'כ ןעוו

 ריא סָאד (יא ,דליב סעיוג רעד טקידנעעג

 ןוא טּפַאכעג סָאד טָאה יז זַא ,ןלעפעג ױזַא

 יז זיא םורַא טונימ ףניֿפ ןיא .ןזייוו קעווא

 ןוא ךליב סָאד טכארבעג ,קירוצ ןעמוקעג

 .ןלעפעג רעיײז זיא'ס זַא ,טגַָאזעג

 טרעדנוה עכעלטע ןעוועג זיא רָאטוכ רעד

 זַא יױזַא ,רָאטוכ ןטסטנָאנ םעד ןופ רעטעמ

 -רוק ַאזַא ןיא זַא ,ךעלגעממוא ןעוועג זיא'ס

 ,קירוצ ןוא ןיהַא ןייג ןענעק יז לָאז טייצ רעצ

 ןדער ןוא ןזיײו ףיוא טייצ ןבָאה ךָאנ ןוא

 ןזיוועג סָאד טָאה יז זַא ,ןענַאטשרַאֿפ בָאה'כ

 -ַאב טָאה סָאד ןוא ,טנעַָאנ רעד ןיא ןצעמע

 .ןטכַאדרַאפ עניימ טקיטעטש

 ןגעוו עיוג רעד ןגערפ טלָאװעג ךיז בָאה'כ

 וךעלרעפעג ןעוועג טא'ס .ןטכַאדרַאֿפ עניימ

 ךיא זַא ,ןרעװ רָאלק ריא טעװ ןַאד לייוו

 -עג טשינ רעמ בָאה'כ רַאנ .דיי ַַא ךיוא ןיב

 .טײקמַאטייא ןיימ ןטלַאהסיוא טנעק

 ןיימ טקידנעעג ןיוש בָאה'כ ןעוו ,סנגרַאמוצ

 רעדנא ןַא ןיא ןײגקעװַא ןרַאפ ,טעברַא

 ןוא אאגלֶא וצ ןעגנַאגעגוצ ךיא ןיב ,ףרַאד

 : טגָאזעג

 ךיז ןעניפעג ריד ייב ! ַאגלָא ,סיוא רעה,

 ךַאְזס עסיורג ַא טסוט וד .ןשטנעמ עדמערפ

 ךיא .הרצ-תע ןַא ןיא ייֵז טספלעה וד סָאו

 טריסערעטניא ךימ ,רעלָאמ רעמערָא ןַא ןיב
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 קצול ןיא אטעג רעד
 -סיזקע טָאה סָאװ ,ָאטעג רעד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא עידעגַארט רעקיזָאד רעד ךָאנ דלַאב
 יד .,ןרָאװעג טרידיווקיל ָאטעג רעד זיא 1942 טסוגױא ןט-13 םעד .רָאי ץנַאג ַא טריט
 ןדיי עלַא ןוא ָאטעג ןיא רעזייה עשידיי יד ףיוא לַאפרעביא ןַא טכַאמעג ןבָאה ןשטייד
 ריטס ןופ גערב ןטייווצ ןפיוא .קירב רענַאיליזַאב ןכָאנ ,ץַאלּפ ןייא ףיוא ןבירטעגפיונוצ
 םייוג יד ןבָאה עיצקַא רעקיזָאד רעד תעב .ָאטעג רעיינ רעד ןרָאװעג ןפַאשעג ןַאד זיא
 יז ןופ ןענעז רעניווונייא ערעייז יװ םעדכָאנ ,ןעגנוניוו עשידיי עלַא טקידיילעגסיוא
 ,ןרָאװעג ןבירטעגסױרַא

 .רעירפ געט עקינייא ָאטעג םעד ןריפרעביא ןופ ןַאלּפ םעד ןגעוו טסּוװעג בָאה ךיא
 טריפעגרעבירַא טרָאד ןוא חטש םעיינ ןיא רעמיצ ַא ןעגנידעג סנטייצַאב בָאה ךיא

 ,ןכַאז עקיטיונ ליפ ןוא עילימַאפ ןיימ

 ענעגנאפעגסגירק ןדראמ ןשטייד יד

 ,קרַאװלָאפ רעסיורג ַא ןעוועג זיא ָאטעג םעיינ ןטימ טצענערגעג ךיז טָאה סָאװ חטש ןפיוא
 ַא ןיא טלדנַאװרַאפ סע ןבָאה ןשטייד יד .לַארענעג ןשיסור א וצ טרעהעג טָאה סָאװ
 סלַא טעברַאעג בָאה ךיא .תוחוכ ערעייז רַאפ תוקרי ןריוויטלוק וצ ידכ ,ןטרָאג-עזימעג

 ,קרַאװלָאפ םענופ טייוו טשינ טניווװעג בָאה ןוא טַארנדיי םענעפַאשעגייינ םייב רעטלַאהכוב

 טכַארבעג ןענעז לָאמטפָא .סענעצס עמַאזיורג ןעזעג ךיא בָאה טרָאניױװו ןיימ ןופ
 סָאװ ,ענעגנַאפעגסגירק עשיסור ןופ סרעּפרעק עטיוט טימ לופ סָאטױא-טסַאל ןרָאװעג

 -סופיט ַא ןכָארבעגסיױא זיא רעגנוה סיורג ןופ .טָאטש ןיא רעגנוה ןופ ןברָאטשעג ןענעז
 סרעפרעק יד .,ןגילפ יו ןלַאפעג ןענעז ענעגנַאפעג עשיסור רעטנזיוט ןוא עימעדיּפע

 רעבירג יד ןטישרַאפ ןרַאפ .רעבירג עטיירגעגוצ עסיורג ןיא ןרָאװעג ןפרָאװעגנײרַא ןענעז

 ידכ ןפָאטש עשימעכ ערעדנַא ןוא רָאלכ ןרָאװעג טײרּפשרַאפ סרעּפרעק יד ףיוא ןענעז
 ,עימעדיּפע רעד ןופ ןטײרּפשרַאפ סָאד ןדיימסיוא

 ןבָארג ענעגנַאפעג עשיסור ןעגניווצעג טָאה ןעמ יװ ןעזעג ךיא בָאה לָאמנייא טשינ

 טָאה עכעלקילגמוא יד ןופ רענייא .ןסָאשרעד ייז ךָאנרעד ןוא םירבק ענעגייא ערעייז
 : ןגירשעג

 "! ןשטייד יד ןופ טניירפ ַא ,רעניַארקוא ןַא ןיב ךיא ,טשינ ךימ טעגרהרעד,

 טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טעדרָאמרעד זיא רע ןוא ןפלָאהעג טשינ ןבָאה ןעיירשעג יד
 ,עקירעביא יד

 ןסיש ךימ טריפ ןעמ

 טנפעעג ןטנַאסרעװיד עשיסור ןבָאה לָאמנייא .רעטילימ שישטייד טימ לופ ןעוועג זיא קצול

 ןעמונעג ןבָאה ןשטייד יד .שטייד א ןרָאװעג טעגרהרעד זיא'ס ןכלעוו ןיא ,יירעסיש א
 רעשידיי ַא ,ןטַאקָאװדַא יירד : טָאטש ןופ רעגריב עטסנעעזעגנָא יד ןופ .סעקינדַאלקַאז ןעצ
 ןוא גנוטייצ רעשיניַארקוא ןַא ןופ רָאטקַאדער ַא ,רענישזניא ןַא ,רָאטקָאד ַא ,רערעל

 ןעמענ וצ ךימ ךיוא ידכ בוטש ןיא רימ וצ ןעמוקעג ןענעז ןשטייד יד .ןקַאלָאּפ עכעלטע
 ,ןייג וצ קיאעפ טשינ ןיב ןוא קנַארק ןיב ךיא זַא ,טהנעטעג בָאה ךיא .קינדַאלקַאז סלַא

 יד וצ טלעטשעגוצ ןוא עמרוט ןיא טריפעגקעווַא ךימ ןוא ןטילש ַא טכַארבעג ןבָאה ייז
 רימ ידכ ,ןזיוה יד ןופ ךעלּפענק יד ןסירעגּפָארַא זדנוא ייב טָאה ןעמ .סעקינדַאלקַאז עּפורג
 טריפעגכרוד רימ ןענעז לעצ-עמרוט ןיא ןריפרעבירַא ןתעב .ןפױלטנַא ןענעק טשינ ןלָאז

 ןגָאלשעג ךעלרעדרעמ זדנוא ןבָאה סָאװ ,סעצווָאּפַאטסעג ןופ ןעייר ייווצ ךרוד ןרָאװעג
 ,סנקעטש טימ

 ןלעטשוצ ,געט ןעצ ןופ ךשמב ,טשינ ךיז טצוו'ס ביוא זַא ,טגָאזעג זדנוא טָאה ןעמ

 ןענעז געט יד .ןסישרעד זדנוא ןעמ טעװ ,ןשטייד יח ףיוא ןסָאשעג טָאה סָאװ ןַאמ רעד
 'זדנוא ידכ סעיצוטיטסניא עלַא רעביא ןפָאלעגמורַא ןענעז ןעיורפ ערעזדנוא ןוא ןפָאלעג
 . | : .ןעװעטַאר ֹוצ

 .ןבעל רימ יוװ ןעעז וצ ידכ ,ריציפָא רעשטייד ַא ןעמוקעג זדנוא וצ זיא גָאט ןייא
 ןענעז רימ זַא ,ןגייצרעביא םיא ןוא םיא טימ ןדער וצ טייקטסיירד יד טַאהעג בָאה ךיא



 זדנוא לָאז ןעמ ןטעבעג םיא בָאה ךיא .ןכערברַאפ םענעגנַאגרַאפ םעניא קידלוש טשינ

 .הסיפת רעד ןופ ןטרָאג ןיא גָאט ןיא העש ַא ןריצַאּפש ןביולרעד

 :טרעפטנעעג טָאה רע

 ןדירפוצ ןייז טגעמ ריא .טנָארפ ןפיוא רעדירב ערעזדנוא יווװ רעסעב ליפ ךייא זיא'ס,
 "! ָאד ךיז טניפעג ריא זַא

 ןטרָאג ןיא גָאט ַא העש ַא ץזָאלסױרַא זדנוא לָאז ןעמ ןלױּפַאב ןַאד טָאה רע

 :ןײגסױרַא ןסייהעג זדנוא ןעמ טָאה ,ירפ ץנַאג ,גָאט ןטנעצ םעד

 ."ןזָאלרעביא ריא טגעמ ןכַאז יד.

 ,טסּוװעג ןבָאה רימ .טכירעגיזיירק ןופ ןרעלעק יד ןיא טריפעג זדנוא טָאה ןעמ

 זַא ,טהנעטעג טָאה ,רעלזיירפ ,ךעשט ַא ,זדנוא ןופ רענייא .ןסיש זדנוא טריפ ןעמ זַא

 םיא ןוא רעװלָאװער םעד ןעמונעגסױרַא טָאה ןַאמיָאּפַאטסעג ַא .ןייג וצ רעווש םיא זיא'ס

 ,ּפָאק ןיא ןסָאשעג

 לַארענעג רעטלַא ןַא ןסעזעג זיא'ס ּוװ ,רעמיצ ַא ןיא טריפעגניירַא זדנוא טָאה ןעמ

 :טקַא-סגנוקידלושַאב םעד טניילעגרָאפ זדנוא טָאה'מ .ןריציפָא עכעלטע ןוא

 ןבָאה רימ .טָאטש ןיא רעטילימ ןשטייד ןפיוא ןסָאשעג ןבָאה ןשטנעמ עטנַאקַאבמוא,

 טשינ זיא גנורעדָאפ יד רעבָא ,ןסָאשעג ןבָאה סָאװ ןשטנעמ יד ןבעגסױרַא טרעדָאפעג

 ."טיוט םוצ טּפשמרַאפ ריא טרעװ רַאפרעד .ןרָאװעג טריפעגסיוא

 :ןבעגעגוצ רע טָאה סיירעביא רעצרוק ַא ךָאנ רעבָא

 יו יירפ טייז ריא ,טייג .ךייא קידענגַאב ךיא ןוא קידלוש טשינ טנעז ריא זַא סייוו ךיא,

 גנושַארעביא רעסיורג רעד ךָאנ ,ןרעיוא ענעגייא ערעזדנוא טביולגעג טשינ ןבָאה רימ

 ןעוו לייוו ,ָאטעג ןופ גנַאגנײרַא ןזיב רעטײלגַאב ַא ןבעג רימ לָאז ןעמ ןטעבעג ךיא בָאה

 טָאה רע רעבָא .ןסָאשרעד ךיילג םיא ןעמ טָאה ָאטעג ןרעסיוא דיי ַא טּפַאכעג טָאה ןעמ

 :טגָאזעג

 "!ןייג טנעק ריא ,רעטײלגַאב ןייק טשינ טפרַאד ריא,

 .ענעריובעג-יינ יוװ ױזַא סױרַא טרָאד ןופ ןענעז רימ

 אטעג ןוֿפ ןפיולטנא רימ

 םענופ עיצַאדיוװקיל רעטנָאנ רעד ןגעוו ןעגנַאלק טײרּפשרַאפ ךיז ןבָאה םעדכָאנ דלַאב

 .ןכַאװ עשירעטילימ ןזיוװַאב ךיז ןבָאה ָאטעג ןופ גנַאגנײרַא ןבענ .ָאטעג

 סָאװ ,עקטיא ןיימ ױרפ סנעמעוו ייב ,קַאלָאּפ ַא ןעמוקעג זדנוא וצ זיא גָאט ןייא

 :טױרטרַאפ זדנוא ןוא ,רעדניק עקינייא ןעמונעגּפָא טָאה ,עקרעשוק ַא ןַא ןעוועג זיא

 ןדיי עלַא ןעגנערבמוא ןעמ טעוװ םורַא געט ןביז ןיא .טַאטש ןופ קעװַא טזומ ריא,

 "!ָאטעג ןופ

 טריפעגרעביא רימ ןבָאה ןכַאז ערעזדנוא ןופ ליפ .קצול ןזָאלרַאפ ןסָאלשַאב ןבָאה רימ
 .ןירעד ןקיטיונ ךיז ןלעוװ רימ ןעוו ןעמוקַאבוצקירוצ סָאד גנונפָאה רעד טימ ,קַאלָאּפ םוצ

 םירבח ,םייוג עטנַאקַאב וצ ,עדיירפ ןיא עבול ,רעטכעט ייווצ יד טקישעגסױרַא ןבָאה רימ

 ךיא ןיב רעטירד רעד .טרָא רעדנַא ןַא ףיוא קעװַא זיא ייז ןופ עדעי ; עיזַאנמיג רעד ןופ

 .ָאטעג ןיא טלָאמעג בָאה'כ סָאװ ,ןטרָאק עילַאט ַא ןעמונעגטימ בָאה ךיא .בוטש ןופ סױרַא

 םייב טצונעג טָאה ןעמ סָאװ ,ץכעיולב ךעלטכעש עקינייא ןבעגעג רימ טָאה יורפ ןיימ

 ךימ טָאה יז .עלוש רעד ןיא טצונעג ןבָאה רעדניק יד סָאװ ,ןברַאפ ןוא ,שעוװ ןשַאװ

 יד רימ ןיפ ןסירענּפָארַא יז טָאה ךיז ןדיישעצ ןרַאפ .קירבַאפ-לגיצ רעד וצ זיב טײלגַאב

 ןוא טנרָאפ ןופ ןגָארט וצ טעטכילפרַאפ ןעוועג זיא דיי רעדעי סָאװ ,סעטַאל עלעג ייווצ

 ךיז בָאה ךיא תעב ,קידנענייוו ןענַאטשעג זיא יז .טנגעזעג ךיז ןבָאה רימ .ןקור ןפיוא

 :לדיל שיסור ַא טנָאמרעד ךיז בָאה ךיא .טרעטייוורעד

 ,לעווש םייב ךיז ןענגעזעג רימ,

 ".,קידנעטש ףיוא רשפא

 דנו ענ

 טרָא ןייא ףיױא .ןשטנעמ ףיוא קידנפערטנָא טשינ ,געוו קיטש ַא ןעגנַאגעגּפָא ןיב ךיא

 יז בָאה ךיא "!דישז, ןגירשעג ןוא רענייטש רימ ףיוא ןפרָאװעג םיצקש עניילק ןבָאה

 ײז ליוו'כ רָאנ ,ןענעז ןשטנעמ יד רעוו טשינ

 וד ,ךיד טעב ךיא .ןפלעה סעפע טימ ךיוא

 ןדער ןײגקעװַא ןיימ רַאפ ןזַאל רימ טסלַאז

 ,רעכיז ייֵז .רעטרעוו רַאּֿפ ַא ןשטנעמ יד טימ

 טשינ ארומ ןײק וטספרַאד רימ רַאפ זַא

 ."ןבָאה

 ,טהנעטעג ןוא טנקיילעג יִז טָאה טשרעוצ

 טָאה ךַאנרעד .ָאטשינ רעניײק זיא ריא ייב זַא

 ךיוא ןיב ךיא יצ ,גערפ ַַא ןבעגעג ריִמ יז

 .די ַא :טסייה סָאד ,ןשטנעמ ערעייז ןופ

 ןרָאלק ןיײײק ןבעגעג טשינ ריא בָאה'כ

 טַאהעג ארומ ךָאנ בָאה'כ לייוו ,רעפטנע

 זַא ,טגָאזעג לַָאמַאכָאנ בָאה'כ .ריא רַאפ

 ןסייהעג רימ טָאה יז .ןפלעה ייז ליוו'כ

 ןיא .לכעלעטש ןיא ןיײרַא זיא ןוא ןטרַאװ

 -עגנײרַא ךימ יז טָאה סורַא טונימ רַאּפ ַא

 רעד ףיוא ןבילבעג יז זיא ןײלַא ןוא ןפור

 .ףיוה ןפיוא ךַאװ

 קרַאטש ַא טימ לכלעטש ןיא ןײרַא ןיב'כ

 לקניו ןרעטצניפ סעניא .צרַאה קידנּפַאלק

 לגניי ַא : תושפנ ייווצ טקרעמַאב ךיא בָאה

 -ניק ייווצ ןעוועג ןענעז סָאד .לדיימ ַַא טימ

 קילאומש -- דיי רעשטשישזָאר ַַא ןופ רעד

 ןוא גרַאב ןפיוא טניווועג טָאה רע .שיומש

 ןעוועג זיא רע .תומחב טימ טלדנַאהעג טָאה

 רעכלעוו ,שיומש ןושרג בצק םענופ ןוז ַא

 בוטש רעזדנוא ןבענ עקטַאי ןייז טַאהעג טָאה

 סרעלאב השמ ןיא סַאג רעד ןופ גָאר ןפיוא

 .עקדוב ַא

 עכעלטע ןעוועג טלַא זיא לדײמ סָאד

 לגניי סָאד ,עּפוּפ ןסייהעג ןוא רָאי קיצנָאוװצ

 ןוא טנייוװעצ ךיז ןבָאה יז .16 רָאי ַא --

 -כָאנ ןוא טנעקרעד ךימ ןבָאה ייז זַא ,טגָאזעג

 ןריצַאּפש געלפ'כ תעשב ,סעדיוב סענופ טקוקעג

 ךיז ןעניפעג טנעָאנ רעד ןיא .ףיוה ןפיוא

 רעטסעווש ַא ךָאנ ,רעטומ ןוא רעטָאֿפ רעייז

 ךיז ןענעגעגַאב ייז .ךעלרעדירב ייווצ ןוא

 עצנַאג יד ךיז זיא חספ .יוג סעד ייב לָאמַא

 יײב םעדיוב ןפיוא ןעמוקעגפיונוצ עילימַאֿפ

 רעייֵז רַאפ זַא ,טגַאזעג בָאה ייז .ןעײוװטַאמ

 ןוא קילג סיורג ַא ןעוועג טלַָאוו רעטַאֿפ

 .ןפערט וצ ךיז רימ טימ ןגינעגרַאֿפ

 ַא סניײימ ןבעגעגקעווַא לגניי סעד בָאה'כ

 ,טעטַאלעג ןוא טלַא ןעוועג זיא'ס) שעוװ לרַאּפ

 לעו קיטנוז זַא ,טגָאזעגוצ ןוא (ןייר רַאנ

 ןענעגעגַאב ךיז רשפא ןוא יז וצ ןעמוק ךיא

 .ןקילאומש טימ ,ןטַאט ןטימ

 .רעטשירפרעד ַא טרָאד ןופ קעװַא ןיב'כ

 קעווצ ַא סעפע ךיִז רַאפ טַאהעג ןיוש בָאה'כ

 ןוא טײקיורג רעכעלגעטלַא רעד רעסיוא

 .גָאט סעד ןעמוקוצרעביא טייקידנעווטיונ

 ןרָאוװעג ךיא ןיב ַאגלָא ןוא ןעײוװטַאמ טימ

 טַאהעג ןיוש ךַאד ןבָאה רימ .רעשימייה

 .שינמייהעג עמַאטניימעג ַא

 ךיא ןיב קיטנוז קידנעמוק סעד

 .לכלעטש ןיא ךיילג

 קילאומש זַא ,טגָאזעג רימ ןעמ טָאה טרַאד

 ךיז טניפעג ןוא ןעמוקעג ןיוש זיא שיומש

 קיטכיזרַאֿפ ןיב'כ .בוטש ןיא ןעײוװטַאמ ייב
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 קעװַא



 יצ טקוקעגמורַא ְךיִז ,לכלעטש ןופ סױרַא

 עדמערפ ןייק סנטייוורעדנופ טשינ טעז ןעמ

 .עטַאכ סײװטַאמ וצ קעוַא ןוא ,ןשטנעמ

 זיא ,ריט יד טנפעעג רָאנ בָאה'כ יװ ױזַא

 ,(דלַאה ןפיוא ןלַאפעגפורַא רימ קילאומש

 עדייב ןענעז ריִמ .ןענייוו ןוא ןשוק ןביוהעגנַָא

 טימַאב ְךיִז בָאה'כ .טרירעג קרַאטש ןעוועג

 ףיוה ןפיוא קעווַא זיא ַאגלָא .ןקיאורַאב םיא

 לָאז רענײק זַא ,ךַאװו רעד ףיוא ןייטש

 .ןעמוקנָא טשינ םיצולֿפ

 ןייז ןסָאגעגסיוא רימ רַאֿפ טָאה קילאומש

 טא'ס זַא ,סייוו רע .צץרַאה רעטיב צנַאג

 עצנַאג ןייז ָאד טָאה רע סָאװ ,קילג סיורג ַא

 ןוא רעטכעט ייווצ ,בייוו ןייז ,רע : עילימַאֿפ

 -סור ןיא ןבילברַאֿפ זיא ןוז ןייא .ןיז יורד

 רעטרע עכעלטע ןיא ךיז ןעניפעג ייֵז .דנַאל

 .רעדנַא םעד ןופ רענייא טיוו טשינ

 ןענעֶז ייֵז זַא טלייצרעד רימ טָאה רע

 -עג טעװעטַארעג סיסנ טימ לָאמנײא טשינ

 עטסגרע יד ןיא ןוא ,טיוט ןרעכיז ַא ןופ ןרָאװ

 -רעדמוא ףליה יד ןעמוקעג יא ןטנעמָאמ

 .טעטרַאװ

 וװ ,ףרָאד ַא ןיא זַא לַאֿפ א ןעוועג זיא'ס

 ןעמוקעג זיא ,ןטלַאהַאבסיױא ךיז ןבָאה ייז

 ןכלעוו ייב ,קַאלָאּפ רעד .ןדיי ןכוז ײצילַאּפ

 ײז טָאה ,ןטלַאהַאבסױא ךיז ןבָאה  ייז

 -ניו רעקיטסָארפ ַא ןטימניא טגָאיעגסױרַא

 ,ןסירעגּפָא ,דימ ןעוועג ןענעז ייֵז .טכַאנ-רעט

 ןעועג ןענעז ייֵז ןופ ייווצ ןוא ,קירעגנוה

 -נַאװעג יז ןבָאה ױזַא .סעװרָאב ןצנַאגניא

 ןקרַאטש ַַא ןיא טכַאניב טעּפש טרעד

 -כיר רעטנַאקַאבמוא ןַא ןיא ,ליצ ַא ןַא ,טסָארפ

 יבא ,ײצילָאּפ רעד ןופ רעטייוװ יבַא ,גנוט

 .טיוט סענופ רעטייוו

 ןטנַאקַאב ַַא ייב טּפַאלקעגנָא ןבָאה  ייֵז

 ןבָאה ייז .רעדנַאסקעלַא ןעמָאנ ןטימ ,יוג

 לייוו ,ןזָאלנײרַא ייז טעוו רע יצ טלפייווצעג

 דיי ַא ןטלַאהַאב טָאה רעכלעוו ,יוג רעדעי

 -נַאג רעד ןופ ןבעל סָאד טלעטשעגנייא טָאה

 .עילימַאֿפ רעצ

 רע טָאה ,ןעזרעד יז טַאה יוג רעד ןעוו

 -עגרעביא ְךיִז ןוא ןקַארשרעד קרַאטש ךיז

 -עגניײרַא עלַא ייז טָאה רעדנַאסקעלַא .טמלצ

 -פיורַא ייז ןןײרַא בוטש ןיא ךיז וצ ןעמונ

 טזָאלעג ןוא ןסע ןבעגעג ןוויוא ןפיוא טצעזעג

 .ןקיטכענרעביא

 טכַאמעג ייֵז רע טָאה גָאט ןטיײווצ ןפיוא

 טרָאד .יורטש ןשיוװוצ לַאטש ןיא טרָא ןַא

 .םישדח ייווצ ןטלַאהאבסיױוא ייֵז רע טָאה

 -יֿפע ערעדנַא ליֿפ טלייצרעד רימ טָאה רע

 ,ןבעגעגוצ ןוא ,ןעגנורעדנַאו ערעייז ןופ ןדָאז

 יד ,ןבעל ַאֵזַא ןופ ךימ ןיוש ןענעז ייֵז זַא

 סא העושי יד זַא ןוא סיוא ךיז ןזָאל תוחוכ

 .טשינ יז טעזימ ,טײװ ךַאנ

 ךיִז ןטלַאה טשינ ןטארעג םיא בָאה ךיא

 יד ןרענעלקרַאֿפ וצ ידכ ,םענייאניא עלַא

 ןיא ליפ וצ ךיז ןפרַאװ טשינ ןוא רַאפעג

 טימ ןפלעה םיא טגָאזעגוצ בָאה'כ .ןגיוא יד

 .ןענעק רָאנ לעוו'כ סָאװ
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 ןבָאה םיצולּפ .ןעורּפָא ךיז לגרעב ַא ףיױא טגײלעגקעװַא ךיז ןוא רימ ןופ טגָאיעגּפָא
 טימ ָאטױא ןַא ןרָאפעג זיא טנרָאפ ןופ .ןדיי טימ לופ סָאטױאיטסַאל יירד ןזיװַאב ךיז
 ..טיוט םוצ ָאטעג ןופ ןדיי יד ןעמ טריפ סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא .רעועג-ןענישַאמ

 יװ דליב ןעמַאזיורג םעד ןופ טגלָאפרַאפ קידנרעוו ,טרָאד ןופ קעװַא לענש ןיב ךיא
 זיא גנורעקלעפַאב יד ּוװ ,ףרָאד ַא ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא .טיױט םוצ ןדיי טריפ ןעמ
 .לעװָאק ןייק טייג סָאװ ,רעלָאמ ַא ןיב ךיא זַא טגָאזעג בָאה ךיא .ןכעשט ןופ ןענַאטשַאב
 ַא טרעדָאפעג רימ ןופ ןבָאה ייז .ןקיטכענרעביא ןזָאל ךימ לָאז ןעמ ,ןטעבעג בָאה ךיא

 ,טרעפטנערַאפ ךיז בָאה'כ .ףרָאד םעד ןיא ןקיטכענ געמ ךיא זַא ,סיטלָאס ןופ שינעביולרעד
 לעוו ךיא ביוא טשינ ךיא סייוו ,טכַאנ ערעטצניפ יד ןוא העש רעטעּפש רעד בילוצ זַא

 | ,זיוה ןייז וצ ןפערט

 ,געוו ןיא ןבעגעגטימ רימ טָאה יורפ ןיימ סָאװ ,ץכעיולב סָאד ןזיוועג ייז בָאה ךיא
 זיולב ןקיטכַאנרעביא טביולרעד רימ ןבָאה ייז ןוא ,האיצמ ַא שממ ןעוועג סָאד זיא ייז רַאפ

 ,ףרָאד סָאד ןזָאלרַאפ גָאטרַאפ סנגרָאמוצ טעטכילפרַאפ ךיז בָאה ךיא .טכַאנ ןייא

 טסוגױא ןטס-21 םעד ךיא ןיב למיה ןרעטנוא ןפָאלש ןוא ,ןרעדנַאװ געט טכַא ךָאנ
 .עּפסערעּפ ףרָאד ןופ רעטעמָאליק יירד ,עציסילירט ףרָאד ןיא ןעמוקעג

 סענאקיא לאמ ךיא
 טָאה רעכלעוו ,טנַאיצילָאּפ רענעזעוועג ַא ,רעיוּפ ןשיליוּפ ַא וצ ןעגנַאגעגנײרַא ןיב ךיא
 .ףרָאד ןשיניַארקוא ןיא טרילימיסַא ךיז טָאה ןוא יורפ עשיניַארקוא ןַא טַאהעג

 םעד ןפָארטעג ןוא ,ןקיטכענוצרעביא ףיוא טרָא ןַא טכוזעג בָאה'כ .טנװָא ןעוועג זיא'ס

 טכַאנ ףיוא ןצעמע ןעמעננָא ןטָאברַאפ גנערטש ןעוועג ןַאד זיא'ס .רעױּפ ןטנָאמרעדנביױא
 ַא יורפ רעד ןופ ןעמוקַאב בָאה'כ זַא ,ךיז טייטשרַאפ ,סיטלָאס ןופ שינעביולרעד ַא ןָא

 טַאהעג טשינ בָאה'כ .סיטלָאס ןופ לטיווק ַא ןעגנערב לָאז'כ ,רעפטנע ןשיּפיטַאערעטס

 זיא'ס ?ָאד ןעמ טוט סָאװ .סיטלָאס םייב ןזייוו ךיז טרָאטעג טשינ ןוא ןריּפַאּפ םוש ןייק
 ,רעטצניפ טרעוו'ס ןוא טעּפש ןיוש

 ןגָאז ןלַאפעגנייא רימ זיא .שיליוּפ ףיוא יורפ רעד וצ טדער רעױּפ רעד זַא רעה'כ

 :שילוּפ ףיוא

 ."םענעגייא ןַא טשינ טנעקרעד רענעגייא ןַא ,טצעי רימ ןבָאה ןטייצ עטוג,
 ,ליפעג ןלַאנָאיצַאנ ןייז טרירעגנָא בָאה'כ .ןָאטעג ףרָאװ ַא שזַא ךיז טָאה קַאלָאּפ רעד

 ןיב'כ זַא ,טלייצרעד בָאה'כ .ךיז טדערעצ ,טױרבטנװָא ןבעגעג ,ןציז ןטעבעג ךימ טָאה'מ
 ןיב ךיא .טעטכינרַאפ ץלַא ןוא בוטש ןיא רימ ֹוצ ןײרַא זיא עבמָאב ַא זַא ,רעקצול ַא
 רָאנ ףרַאד'כ .רעדליב עקילייה ןלָאמ רעטסיולק ןיא לעװָאק ןייק ייג ןוא רעלָאמ ַא

 ןייג ךיא לעװ יוװ ,רעטעמָאליק רָאּפ ַא ,טייוו זיא סיטלָאס םוצ געוו רעד .ןקיטכענרעביא

 ?ןכוז םיא טצעי

 .רעױּפ םעד ייב ןקיטכענ ןבילבעג ןיב'כ

 : טסייה סָאד ,עקנָאגָאמַאס ןבירטעג טנוװָא םענעי טקנוּפ ןעמ טָאה סָאבעלַאב םעד ייב

 רעכעלרעפעג ַא ןעוועג זיא ףרָאד ןופ סיטלָאס רעד .ןפנָארב טכַאמעג ןפיוא ןשימייה ַא ףיוא
 טעּפש ןעמוקעג ןוא ןפנָארב טביירט'מ ןעמעוו ייב טליפעג וויטיאוטניא טָאה רע ,רוכיש
 טכַאמעג רימ ןבָאה ָאד .עיצקודָארּפ עשירפ יד ןכוזרַאפ רעױּפ םעד וצ טנװַא ןיא

 טַאהעג בָאה'כ ,רעלָאמ-טסנוק ַא סלַא טלעטשעגרָאפ ךימ טָאה רעױּפ רעד .טפַאשטנַאקַאב

 ןיא טלָאמעג בָאה'כ סָאװ ,ןטרָאק עילַאט ַא ןוא ןברַאפ-לעראווקַא טימ עלעטסעק ַא ךיז טימ

 יונעגסיוא ךעלנייוועגרעסיוא טָאה ןטרָאק עילַאט יד .ןטנווָא-רעטניװ עגנַאל יד ןיא ָאטעג
 ןביילב ןדערנייא ןעמונעג ךימ טָאה רע .סיטלָאס ןקידמיפוליגב םעד ןופ ןגיוא יד ןיא ןעמ

 סעּפע ןכוז ָאד ןעמוק טָאטש ןופ רעניווװנייא תעב ,ןסע ןייק טשינ טלעפ/ס ּוװ ,ףרָאד ןיא

 יד לייוו ,רעדליב עקילייה ןייק ָאטשינ זיא ףרָאד ןיא זַא ,ןבעגעגוצ טָאה רע .ןסע וצ

 ַא ןבעגסױרַא ןוא הפיסַא ןַא ןפור טעװ רע .טעטכינרַאפ עלַא ייז ןבָאה סעקיװעשלָאב
 טגרָאזרַאפ ןייז ךיא לעװ םורַא ױזַא .דליב קילייה א ןייז זומ בוטש רעדעי ןיא זַא ,לעפַאב

 ,טייצ עגנַאל ַא טעברַא טימ
 זַא עז ךיא יו ױזַא רָאנ .ןבעגסױרַא טשינ לעּפַאב ןייק לייוורעד ןטעבעג םיא בָאה'כ



 ,דליב קיליײה עטשרע סָאד ןלָאמ םיא רַאפ ךיא לעװ ,ןַאמ רעלעדייא ןַא רעייז זיא רע

 ןיוש זיא רע לייוו ,ךיז ייב רערעכיז לסיבַא סיטלָאס םוצ קעװַא ךיא ןיב סנגרָאמוצ
 .העּפשה ןיימ רעטנוא ןעוועג

 בָאה'כ סָאװ ,דליב קיליײה ַא ןעמ טלָאמ יו : םעלבָארּפ יינ ַא ןענַאטשטנַא זיא'ס רָאנ

 סָאװ םעד ץָארט .ןעגנַאפוצנָא ױזַאיװ וליפַא טשינ סייוו'כ .ןעזעג טשינ ןבעל ןיימ ןיא ךָאנ

 ןייק טלָאמעג טשינ לָאמנייק ךיא בָאה ,ןלָאמ וצ ןָא טייהדניק ןופ טַאהעג ביל בָאה'כ

 .טסנוק-יײרעלָאמ רעד ןיא טיבעג לעיצעּפס ַא זיא סָאװ ,סענַאקיא

 ךיא ןכלעוו טול ,דליב קילייה ַא ףרָאד ןיא ןעניפעג סיטלָאס םעד ןטעבעג בָאה ךיא

 ןטָאברַאפ זיא רעדליב עקילייה, זַא ,סיטלָאס םעד טגָאזעג בָאה ךיא .ןלָאמ ןענעק לָאז

 ,"ּפָאק ןופ ןלָאמ
 בָאה'כ ןוא ,רעטסיולק רעװעיײשטַאּפ ןופ ענָאקיא עטלַא ןַא טכַארבעג ךימ טָאה רע

 .דליב עקילייה סָאד ןלָאמ ףיוה ןפיוא לשיט ַא ייב טצעזעג ךיז

 יקסוועליסאוו לאכימ :ןעמאנ ןיימ
 .אקּושוגָאב ,ףרָאד קידתונכש ַא ןופ סיטלָאס ןרַאפ טלעטשעגרָאפ ךימ טָאה סיטלָאס רעד

 .ענָאקיא ןַא ןלָאמ םיא וצ קעװַא ןיב ךיא .רוכיש רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע ךיוא

 ַא ןעמוקעג זיא ,ענָאקיא ןַא ןלָאמעג ןוא םיא ייב ןסעזעג ןיב'כ תעב ,לָאמנייא

 ןרעױּפ יד רַאפ ןטנעמוקָאד עכעלנעזרעּפ ןבעגסױרַא טימ ךיז טמענרַאפ סָאװ ,רעטמַאַאב

 : סיטלָאס םוצ טעדנעװעג ךיז בָאה ךיא .רעפרעד יד ןיא

 ןבילבעג ןיב'כ ןוא ,הפירש ַא בילוצ ייג ןוא ייטש'כ יו ױזַא בוטש ןופ סױרַא ןיביכ,

 רימ לָאז רע ןטמַאַאב םייב ןעימַאב ךיז וטסנעק רשפא .ןטנעמוקָאד עכעלנעזרעּפ ןָא

 ."טנעמוקָאד א ןבעגסױרַא

 ךיא .יקסוועליסַאװ לאכימ ןעמָאנ ןפיוא טנעמוקָאד ַא ןבעג רימ ןלױפַאב טָאה רע

 וצ ןעמענ טשינ ךימ לָאז ןעמ ידכ ,ןעוועג ןיב'כ יו רעמ רעטלע ןיימ טנכייצרַאפ בָאה

 .טעברַא רעד

 ליפ .וויטַארעּפָאָאק רעשיפרָאד רעד ןעניפעג ךיז טָאה ףיוה ןפיוא סיטלָאס םעד ייב

 יז זיא ןלָאמ ןיימ ןוא ,לָאמ ךיא ױזַאױו ןעעז טלעטשענּפָא ךיז ,ןעמוקעג ןענעז ןשטנעמ

 יד תעב) ןעגנולעטשַאב יירד ןעמוקַאב ךיא בָאה גָאט ןטשרע ןיא ןיוש .ןלָאפעג רעייז

 ףיוא ןעגנולעטשַאב טרעדנוה ייב טַאהעג ךיא בָאה קצול ןייק ןעמוקעגקירוצ ןענעז ןסור

 .(...ןלָאמ טפרַאדַאב ךָאנ בָאה'כ סָאװ ,סענָאקיא

 ןוא ןסע ןרַאפ ןלָאצַאב םיא טימַאב ךיז ןוא רעױּפ ןשילוּפ םעד ייב טניווװעג בָאה'כ

 יד רעטנוא ירטש טײרּפשעג ,ץלָאה טקַאהעג ,רעסַאװ ןגָארטעג בָאה'כ :רעגעלטכַאנ

 .טעברַא-דלעפ ןיא ןפלָאהעג ןוא ,ךעלבלעק יד ןוא תומהב

 .געט עכעלטע רעױּפ םייב טכַארברַאפ בָאה'כ

 עלַא סיוא טעגרה'מ זַא ,ןעגנַאלק ערעטצניפ ףרָאד ןיא ןריסרוק ןבױהעגנָא ןבָאה'ס

 ןייק טשינ רשפא ןיב ךיא זַא ,דשח ַא ןלַאפעגנייא זיא רעױּפ םעד .סָאטעג יד ןיא ןדיי

 טרעהעג ךיא בָאה ,ןָאמ ןסירעג ןוא ןטרָאג ןיא ןענַאטשעג ןיב'כ תעשב .דיי ַא רָאנ ,קַאלָאּפ

 : ךיז ןשיווצ םיצקש ןדער ןקרַאּפ ןכיוה טייז רענעי ןופ יו

 יו ךיי ַא זיא סָאד זַא ,ריד גָאז ךיא,

 םורַא זַא ,ןעמ טייג ןיהּוװ רָאנ .טרָאד ןופ ןײגקעװַא ןגעוו ןרעלק ןבוהעגנָא בָאה'כ

 רעד רעביא ןרעטשינ יײצילָאּפ עשיניַארקוא ןוא ןשטייד .האנׂש ןופ םי ַאזַא זיא םורַא ןוא

 ןוא רימ וצ ןעמוקעג זיא קַאלָאּפ רעד .ןדיי ענעפָאלעצ ןופ ךעלטשער קידנכוז ,טנגעג

 : טגָאזעג

 ךיא בָאה שרעדנַא :דיי ןייק טשינ טזיב וד זַא ,זייווַאב ַא ןלעטשוצ רימ טזומ וד.

 ןטלַאה וצ ךיד ארומ

 זיא ןילַא גאלשרָאפ ןייז זַא ,טרעפטנעעג םיא בָאה'כ .טכעלש ןרָאװעג רימ זיא'ס

 ןוא קַאלָאּפ ַא ןיב ךיא :הנעט ַא טימ חלג םוצ ןייג לעוו'כ ,גנוקידיײלַאב ַא רימ רַאפ ןיוש

 .טעברַא טימ ןגרָאזרַאפ רימ רע זומ הרצ:-תע ןַא ןיא

 עלַא טעמכ סעשיומש יד וצ ןעמוק געלפ'כ

 עכעלטע ייז טימ ןעגנערברַאֿפ ןוא קיטנוז

 צלַאה ןופ טכַאמעג בָאה'כ .סעדיוב ןפיוא העש

 יד טימ טליּפשעג ןוא גייצליפש ריּפַאּפ ןוא

 ןופ תוישעמ ןלייצרעד ייז געלפ'כ .ךעלגניי

 טרעהעג ןבָאה ייֵז ןוא טכַאנ ןייא ןוא טנזיוט

 ןבעגעגרעביא יײיֵז בָאה'כ .גנונַאּפש סיורג טימ

 יד ןוא ןטנַארפ יד ףיוא ןפמַאק יד ןגעוו

 ענײמ תעשב טרעהעג בָאה'כ עכלעוו ,ןסעיינ

 טימ טליּפשעג ןבָאה ךעלגניי יד .ןעגנורעדנַאוװ

 טכַאמעג בָאה'כ עכלעוו ,ןטרָאק עטלָאמעגנַא

 רעקצול ןיא ןטנווַא-רעטניוו עגנַאל יד ןיא

 .ַאטעג

 "עג קנַארק שיומש יורפ יד זיא לָאמניײא

 .ןטסוה ןביוהעגנַא ןוא טליקרַאֿפ ךיז ,ןרָאװ

 ךרוד לייוו ,רַאפעג סיורג ַא ןעוועג זיא סָאד

 ןעמ טָאה ןטסוה סעד ןופ גנַאלק סעד

 יז ןוא שינעטלעהַאב רעייז ןקעדפיוא טנעקעג

 .ןעמוקמוא עלַא טנעקעג ןבַאה

 ןשיכעשט ןטנַאקַאב ַא וצ קעוַא ןַאד ןיב'כ

 ןעוועג ךיוא זיא רע) ןיסָארָאד ןיא רַאטקַאד

 -עג טשינ סםעד ןופ טָאה רענייק רַאנ ,דיי ַא

 ןליטש ףיוא ןעלטימ סיא ייב ןעמונעג ,(טסּוװ

 זיא'ס .יורפ רעד טכַארבעג ןוא טסוה םעד

 .ןעגנַאגעגרעביא ריא

 ןבָאה'ס .רעגרע צלַא ןרָאװעג זיא עגַאל יד

 ,סעצווַארעדנַאב רעפרעד יד ןיא ןזיווװַאב ךיז

 ידכ ןדיי ענעבילבעגרעביא טכוזעג ןבָאה סָאװ

 טעמכ ןעוװעג טא ייֵז רַאפ .ןטכינרַאֿפ וצ ייז

 .ףרָאד ןיא ךיז ןטלַאהַאבסיוא ךעלגעממוא

 יד ייב ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,קיטנוז ןייא

 רעייז ןעעזעג ןוא ,םעדיוב ןפיוא סעשיומש

 ךיא בָאה ,רַאפעג רעסיורג רעד רַאפ קערש

 רימ ןבָאה סָאו ךעלטנגייא זַא ,טקרעמַאב

 לייט רעטסערג רעד .טיױט ןרַאפ ארומ ױזַא

 ןעגנַאגעגכרוד ןיוש ךָאד ןענעז ערעזדנוא ןופ

 רימ ; ארומ רימ ןבָאה עשז סָאװ -- ריט יד

 -יה ,ענעגיא עלַא טעמכ טרָאד ךָאד ןבָאה

 ..עטנַאקַאב ןוא עשימ

 רימ ,רעטכָאס ערעגניי יד ,לחר טָאה

 : טרעפטנעעג

 ,גני ױזַא ךָאנ ךַאד ןיב ךיא רעבָא ,ךא;

 ."ןבעל ױזַא ךָאנ ךָאד ךיז טליוו'ס

 :ןגָאז לָאמ ליפ רימ ןגעלפ סעשיומש יד

 טעװ טָאג ,יקציווַאקראוו ,ןעז טעוו ריא ,,

 ךָאנ טעװ ריא .ארַאה רעייא ןעיירפרעד ךָאנ

 ."רעטכעט ןוא יורפ רעייא ןעניפעג

 .םורפ רעייז ןעוועג זיא שיומש החפשמ יד

 גָאט עלַא ןוא רודיס ַא טַאהעג ןבָאה יז

 ןרעדניר ןעוועג טפָא זיא ףרָאד ןיא .טנוװַאדעג

 ,טייצ עצנַאג יד ןבָאה ייז .שיילפ-רעניה רעדַא

 שיײלֿפ ןייק ,רעגנוה ןפיוא קידנקוק טשינ

 ןוא רשכ טשינ זיא'ס לייוו ,ןסעגעג טשינ

 .הטיחש עשידיי ןופ טשינ זיא'ס

 ןעועג ךיא ןיב קיטנוז ןסיוועג ַַא ןיא

 ריא ןוא לחר טימ ןעמַאזוצ ןעיײװטַאמ ייב

 -נַא ייב ןעוועג ןענעז עקירעביא יד .רעדורב

 ,םייהג ערעד

 ,ףיוה ןפיוא סױרַא ןיב'כ תעב ,ירפ צנַאג

281 



 ןטייוװצ ןפיוא זַא ,טגָאזעג ײװטַאמ רימ טָאה

 .גנוגעווַאב עקיטכעדרַאפ א רע טעז רָאטוכ

 ןטימ לחר ןדלָאמעג סעד ןגעוו בָאה'כ

 ןיא קעװוַא ןוא לקעּפ ןיימ ןעמונעג ,רעדורב

 .ףרָאד טייווצ א

 .ןעגעעג טשינ סעשיומש יד ךיא בָאה רעמ

 יד טרעהרעד ךיא בָאה ףרָאד ןטייוװצ ןיא

 ןבָאה סעצוװַארעדנַאב יד זַא ,העידי עכעלקערש

 רעצנַאג ןייז טימ ןקילאומש טעדרָאמעגסיוא

 זיא ,רעקירָאי-16 רעד ,ןוז ןייא .עילימַאֿפ

 ןוא טרעדנַאװעג רע טָאה געט ייווצ .קעװַא

 .ביוט ַא יוװ יורג ןרָאװעג טייצ רעד רַאפ זיא

 .טעדרַאמרעד ךיוא סיא ןעמ טָאה ךָאנרעד

 ןרָאװעג זיא רעכעלקערש ןוא רעפיט ךָאנ

 ...טײקמַאסטיײא ןיימ

 יקציוואקראוו לאומש
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 חלג רעקיצואהמראב רעד
 טָאה'ס ןכלעוו ןיא ,לרעטסיולק ןיילק ַא ןענַאטשעג זיא עציסילירט ןופ רעטעמָאליק ַא
 ךיז ןוא ןלעטשנייא ךיז ןסָאלשַאב ןוא טקרעמַאב סָאד בָאה'כ .חלג רעטלַא ןַא טניווועג
 .םיא וצ ןדנעוו

 ,חלג ןפיוא עפריק רעד ןופ רעטסעווש רעשילױטַאק רעד ייב טגערפעג ךיז בָאה ךיא

 ןַאמ ןעיורג ןכיױה ַא ןעזרעד טרָאד בָאה'כ .רעמיצ ןיא םיא וצ טריפעגניירַא ךימ טָאה יז
 ,טגָאזעג םיא בָאה'כ .ןשטנעמ עכעלטע ךָאנ ןטוועג ןענעז רעמיצ ןיא .70--65 רָאי ַא ןופ
 ,גיוא ףיוא גיוא ןדער םיא טימ ליוו'כ זַא

 ןוא דליב ןקילייה ןרַאפ טינקעג ,לרעטסױלק ַא ןיא טריפעגניײרַא ךימ טָאה רע

 .ליוו ךיא סָאװ טגערפעג ןוא רימ וצ טעדנעוװעג ךיז רע טָאה ןַאד .הליפת ַא טגָאזעגּפָא
 :טגָאזעג םיא בָאה'כ

 יד ןוא ךיז עדנקיטיונ עלַא רימ וצ טמוק :ןבירשעג טייטש עילעגנַאװע רעד ןיא,
 ."טיונ רעסיורג ַא ןיא טציא ןיב ךיא ןוא .ןפלעה ךייא לעװ ךיא ,ךָאי ַא ןגָארט סָאװ

 סיײו ןוא םייה יד טזָאלרַאפ בָאה'כ ,דיי ַא ןיב ךיא זַא טלייצ רעד םיא בָאה ךיא
 ,ןָאטוצניהַא ּוװ טשינ ךיז בָאה'כ ןוא ,עטנעָאנ עניימ ןופ טשינרָאג

 טימ םענייאניא טנייוועצ ךיז ןוא ּפָאק ןיא ןָאטעג שוק ַא ,ןעמונעגמורַא ךימ טָאה רע

 ,טלעג טגיילעגרָאפ רימ טָאה רע .קיטייװ ןייז זיא קיטייוו ןיימ זַא ,טליפרעד בָאה'כ .רימ

 ןביירשרעביא -- טעברַא טגָאזעגוצ רימ טָאה רע .ןעמענ טלָאװעג טשינ בָאה ךיא רעבָא

 ןיא ךיז ןרימרָאפניא טגָאזעגוצ ,טסיירטעג ךימ טָאה רע :טכוציןעניב ןגעוו קרעוו ענייז
 טעװ רע -- רעױּפ םוצ קירוצ ןייג ןסייהעג ךימ טָאה רע ,עילימַאפ ןיימ ןגעו קצול

 ,ןייז דלַאב טרָאד

 ַא ןיא ,ךעלקריוו ןוא
 :טגָאזעג םיא וצ

 טנייה ;זיא רע רעװ טשינ םיא גערפ ,ןשטנעמ םעד ךיז ייב רעטייוו טלַאה,

 ךױא לע ךיא .עגַאל רעבלעז רעד ןיא ןייז וטסנעק ןגרָאמ ,הרציתע ןַא ןיא רע זיא
 ."ןציטש ןשטנעמ םעד

 זַא ,טגָאזעג רעדיוו רעױּפ רעד טָאה ,ןעגנַאגעגקעװַא זיא זדנָאיסק רעד ןעוו ,תמא

 ,ןטלַאה טשינ ךימ רע טעװ ,דיי ןייק טשינ ןיב'כ זַא זייווַאב ןייק וצ טשינ לעטש'כ ביוא
 .ךיז רַאפ ארומ טָאה רע

 םעד ייב ןרערט עמַאזניימעג יד ןופ טונימ יד ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק רעבָא לעוו'כ

 ,קילגמוא ןיימ ןוא רימ וצ גנויצַאב ןיא טײקטרַאצ עלעדייא ןייז ןוא בוטש ןיא זדנָאיסק
 ,דליב קילייה ַא טלעטשַאב רימ ייב טָאה רעכלעוו ,רעױּפ ןטייווצ ַא וצ קעװַא ןיב'כ

 ,ףרָאד ןבלעז םעד ןיא רעטייוו רעטעמָאליק ןבלַאה ַא ןעוועג זיא סָאד
 ןוא לפייה ןשרעוּפ ןיא ןסעזעג ןיב'כ .גָאט רעקינוז רעמערַאװ ַא ןעוועג זיא'ס

 יד ףיוא ןכוז ץילימ רעשיניַארקוא טימ ןשטייד ןעזעג ךיא בָאה סנטייוו רעד ןופ .טלָאמעג
 ןדיי ענעפָאלעצ רענטרעג יד ןיא ןוא סעטסוק יד ןשיװצ ,סעקנָאל

 רעד טָאה ןגָאװ ןופ .ייה טימ לופ ןגָאװ ַא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה סנטייוו רעד ןופ
 .טלָאמעג טצעי בָאה ךיא רעכלעוו ייב ,רעטכָאט ןייז וצ ןגירשעג סעּפע יאלָאקימ רעטלַא

 ןעגנַאגעגסױרַא ןיב'כ .רעױּפ ןקידרעירפ םעד ייב טנעקַאב ךיז ךיא בָאה ןטלַא םעד טימ
 ,ליוו רע סָאװ טגערפעג ןוא ,געוו םוצ רעטנענ ,ןגעקטנַא םיא

 ךיז טיירד רשפא טניימעג בָאה ךיא ןוא ,טגָאזעג רע טָאה ,*! רעלָאמ ,וטסיב סָאד ,ךַא;
 לייוו ,ןבעל ןטימ טלעטשעגנייא ךָאד יז זיא ,דיי א סעּפע ףיוה ןפיוא רעטכָאט רעד ייב

 ,"ןדיי ןכוז ןוא ץילימ טימ ןשטייד יד ןרעטשינ םורַא-ןוא-םורַא
 טָאה ױזַא .טעברַא רעד וצ קירוצ קעװַא ןוא טקיאורַאב לכיימש ַא טימ םיא בָאה'כ

 ןוא רָאי ייווצ עּפַאנק טרעיודעג טָאה רעכלעוו ,געװרעדנַאװ-רעלָאמ ןיימ ןבױהעגנָא ךיז
 ,ןעגנובעלרעביא ערעווש ןוא ןרַאפעג ענעדישרַאפ טימ לופ ןעוועג זיא

 ,םידגב עמערַאװ ןייק טַאהעג טשינ בָאה'כ .רעליק ןרָאװעג זיא םורַא שדוח ַא ןיא
 ןוא ןברַאפ טלעפעגסיוא ךיוא רימ טָאה'ס ןוא ,טעברַא קיניײװ ןעוועג ןַאד ךיוא זיא'ס
 .חלג םוצ קעװַא רעדיוו ןיב ךיא .ריּפַאּפ

 טָאז רע .רעױּפ םוצ ןעמוקעג רע זיא םורַא העש עבלַאה



 -עגפיורַא טָאה רע .טעב ןיא ןגעלעג ןוא טנוזעג טשינ ןעוועג זיא רעקשטיטלַא רעד

 ,רעדורב ַא טימ יו רימ טימ ךיז טשוקעצ ,טעב ןופ ּפָארַא ןוא ענאטוס יד ךיז ףיוא טּפַאכ

 טשינ טָאה רע .טשינ רעכיור ךיא שטָאכ ,סָאריּפַאּפ ַא םיא טימ ןרעכיורסיוא ןעגנוװצעג

 טשינרָאג רע טָאה עילימַאפ ןיימ ןופ .רימ רַאפ ןָאט וצ סָאװ ןוא ןצעז וצ ךימ ווו טסווװעג

 .סנ רעסיורג ַא ךיוא ןיוש זיא בעל ךיא סָאוו סָאד רָאנ ,ןסיוורעד ךיז טנעקעג

 דראמ רעמאזיורג רעד
 ןייש ַא :רָאי ריפ ןופ עלעגניי שידיי ןיילק ַא קַאלָאּפ ַא ייב ןבילבעג זיא עּפסערעּפ ןיא

 ךיז טָאה ןקַאלָאּפ עּפורג ַא .רָאה עטלזיירקעג עצרַאװש ןופ לּפעק קיטכערּפ ַא טימ דניק

 ייב ןזָאלרעביא דניק סָאד ןביולרעד עטיב ַא טימ רעריפרעדנָאז ןשטייד םוצ טעדנעוװעג

 ןיא ןָאטעג קוק ַא ,ךיז וצ דניק סָאד ןעגנערב ןסייהעג טָאה רעריפרעדנָאז רעד .ייז

 : טגָאזעג

 ..ןעגנערבמוא דניק סָאד ןלױפַאב טָאה ןוא "!..ףייז עטוג ןייז םעד ןופ טעוו'ס,

 ץלַא -- ,ךעלעכיק ,סרעיילב ,ריּפַאּפ ,שעוו ,ןזיוה ענייז ןבעגעג ריִמ טָאה חלג רעד

 .טנָאקעג רָאנ טָאה רע סָאװ

 רשפא ,ןבעגעג רימ ןוא למלצ ןיילק ַא טנַאװ רעד ןופ ןעמונעגּפָארַא ךיוא טָאה רע

 .קנעדנָא רעייט ַא יו טנייה זיב םיא טלַאה'כ .ןעמוקצונוצ רימ רע טעוו

 סָאװ ,ץרַאה ךעלשטנעמ ,סייה ןייז ןעוועג זיא ץלַא ןופ רערעייט זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 .עדנדייל עלַא וצ עביל טימ לופ ןעוועג זיא

 :טגָאזעגנָא רימ ןוא טשוקעצ םערַאװ ךיז רע טָאה רימ טימ ךיז ןענעגעזעג ןרַאפ

 ןייא ןיא גנע ןרעוו ריד טעוװ .רעטנוא טשינ ךיז ביג ןוא ,רעדורב ,קרַאטש יז,

 טעוו'ס ביוא .ןטירד ןיא ייג -- ןטייווצ ןיא טכעלש ןרעוװ טעוװ .ןטייווצ ןיא ןייג --- ףרָאד

 גנוזיילסיוא יד -- רעטנוא טשינ ךיז ביג רָאנ ,ןײרַא דלַאװ ןיא ייג ,טכעלש ןייז טרָאד

 ."ןעמוק טעוו

 ךיא .חלג םעד וצ ןרָאפעג זיא רעכלעוו ,ןַאמ ַא טנגעגַאב ךיא בָאה םורַא רָאי ַא ןיא

 -רעטניוו ַא ףױא לָאװ ענייר ָאליק ַא ןוא סורג ַא חלג םעד טקישעג םיא ךרוד בָאה

 לעוו'כ .ןטסנידרַאפ ענעדײשַאב עניימ ןופ סעּפע םיא ןקיש ביל ןעוועג רימ זיא'ס .רעדעווס

 זיא רעכלעוו ,חלג ןקשטיטלַא םענופ טלַאטשעג עקיטכיל יד ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק

 רעכעלשטנעמ ןופ טייצ רעטסרעטצניפ רעד ןיא רעדורב ַא יו רעמ רימ רַאפ ןעוועג

 .גנודליוורַאפ

 ןואֿפעג עקילייצמוא
 וצ קעװַא ךיא ןיב ,טרידנעמָאקער ךימ טָאה חלג רעד סָאװ ,עילימַאפ רעשיליוּפ רעד ןופ

 .ענָאקיא עטלָאמעג ַא רַאפ ץייוו ָאליק 10 טלָאצעג רימ ןבָאה סָאװ ,סעילימַאפ עשיניַארקוא

 תבש ןדעי ןגעלפ סָאװ ,ןטנַאיצילָאּפ עשיניַארקוא יד רַאפ ןטיהעג לעיצעּפס ךיז בָאה ךיא

 ןוא ןשרָאפסױא ךימ ןגעלפ ייז .רעטסיױלק ןיא ןייג קיטנוז ןוא ,ףרָאד ןיא ןעמוק

 קַאלָאּפ ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןיימ זַא ,טרעפטנעעג בָאה ךיא .ןיב ךיא רע ןייגרעד ןלעװ

 ןדעי טעגרהעג רעניַארקוא יד ןבָאה ןטייצ ענעי ןיא .עשיניַארקוא ןַא -- עמַאמ יד ןוא

 טדערעג בָאה ךיא לייוו ,טעּפעשטעג טשינ ןעמ טָאה ךימ .ןפָארטעג ןבָאה ייז סָאװ קַאלָאּפ

 לָאמנייא .ןירעניַארקוא ןַא ןעוועג זיא רעטומ ןיימ זַא ,טהנעטעג בָאה ןוא שיניַארקוא ןטוג ַא

 ,טניה ןדליוו ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,יײלָאקימ ,רעניַארקוא ןטנַאקַאב ַא וצ ןעמוקעג ךיא ןיב

 ןלעיצעּפס ןייז ןופ .דיי םענעטלַאהַאב ןדעי ןקעמשרעד וצ טריסערדסיוא ןעוועג זיא סָאװ

 טייצ עצנַאג יד םיא בָאה ךיא .ןעװעטַאר טנעקעג טשינ ךיז דיי ןייק טָאה חירה-שוח

 .ןעּפעשט טשינ ךימ ןוא סערפ ןטימ ןעמונרַאפ ןייז לָאז רע ידכ ,טיורב רעקיטש ןטרָאװעג

 ּצ

 ידכ ,רעדליב עקילייה ןוא ןברַאפ עניימ ןטלַאהעג בָאה ךיא ּווװ ,עקעט ַא טַאהעג בָאה ךיא

 טימ רופ ַא ךרודַא זיא ,געוו ןפיוא קידנעייג ,לָאמניײא .רעלָאמ ַא ןיב ךיא זַא ,ןזײװַאב וצ

 :רעביירט םוצ טגָאז טנַאיצילָאּפ ַא יו ךיא רעה .ןטנַאיצילָאּפ עשיניַארקוא
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 הרובגהו האושה םוי
 || אע/אסאפ אאס אאאזצאנ3 םאצ

 יא ג 5 םיליהת

 = זזחשפט | הםטאקשאמטא

 : קייואו 1

 "...ןלעטשטסעפ דלַאב סָאד ןענעק רימ .דיי ַא רע זיא רשפא ? רעייגסיפ רעד זיא רע,
 :טרעפטנעעג טָאה ,סענָאקיא ןופ רעלָאמ סלַא טנעקעג ךימ טָאה סָאװ ,יוג רעד
 יו סענָאקיא ערעזדנוא ןופ רעלָאמ רעד ךָאד זיא רע ? ךייא טימ זיא סָאװ;
 ,קעװַא זיא רופ יד

 צי

 רעד טָארדעג ךימ טָאה'ס עכלעוו ןיא ,ןלַאפ ערעוש ערעדנַא ליפ ךָאנ ןעוועג ןענעז'ס

 ,רעױּפ ַא דליב ַא טלָאמעג ךיא בָאה לָאמנייא .ןטייצ ענעי ןיא דיי ַא ןופ לרוג רעכעלקערש

 זיא םיא ייב .ךעלשטנעמ רעייז ןגױצַאב ךיז ךימ וצ ןוא ץרַאה לדייא ַא טַאהעג טָאה סָאװ
 טבעלעג ןוא ןייצ ןייק טַאהעג טשינ ןיוש טָאה יז .רָאי 90 ןופ עמַאמ עטלַא ןַא ןעוועג

 | .לפָאטרַאק ןוא ךלימ ןופ זיולב

 יװ ךיא רעה .ןדיי ןגעו טדערעג ןוא טסעג ןסעזעג ןענעז רעמיצ ןקידתונכש ןיא

 : טגָאז רענייא
 "!ךיי ַא זיא רע זַא ,רעלָאמ םעד ףיוא טגָאז ןעמ,

 ,ןיינ, : ףרָאד ןיא וויטַארעּפָאָאק ןופ רעריפנָא רעד ןעוועג זיא סָאװ ,רעטייווצ ַא טגָאז

 ."ןירעד ןגייצרעביא דלַאב ךיז ןענעק רימ ,סנקירביא .דיי ןייק טשינ זיא רע

 : טריגַאער דלַאב טָאה סָאבעלַאב ןיימ

 יו ןגָאז וצ סָאװ טשינרָאג ָאד טָאה רענייק ןוא ,סָאבעלַאכ ךיא ןיב בוטש ןיא רימ ייב,
 : ןפורעגנָא ךיז טָאה ,דיי ַא ןיב ךיא זַא ןייז ןעק'ס זַא ,טגָאזעג טָאה סָאװ ,טסַאג רעד

 גילפ ַא וליפַא ןרירנָא טנעקעג טשינ בָאה ןוא לגניי ליטש ַא ןעוועג קידנעטש ןיב ךיא,

 ןייק ןסור יד ןופ םוקניײרַא ןכָאנ זַא ,טרעהעג בָאה'כ יו םעדכָאנ רעבָא .טנַאװ רעד ףיוא

 ןענעז סָאװ ,רעניַארקוא עלַא ןסָאשרעד ןוא הסיפת רעד ןיא ןיײֹרַא ןדיי יד ןענעז קצול

 עלַא טעדרָאמרעד ןדיי יד ןבָאה קצול ןזָאלרַאפ רעייז רַאפ ךיוא ןוא ; ןסעזעג טרָאד

 האנש טימ לופ ןרָאװעג ךיא ןיב -- הסיפת ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ןסור יד סָאװ רעניַארקוא

 רעטנזיוט ןעגנערבמוא טנעקעג ךיא טלָאװ טנַאה ןיא רעוועג טַאהעג טלָאװ'כ ןעוו .ןדיי וצ

 | "..תונמחר ןָא ןדיי

 ..ענָאקיא ןַא קידנלָאמ רעמיצ ןטייווצ ןיא קידנציז טרעהעג ךיא בָאה סָאד

 ּצ

 .גנורעקלעפַאב רעד ןשיוװצ טײרּפשרַאפ ,סיוא טזייוו ,ךיז טָאה דיי ַא ןיב ךיא זַא דשח רעד

 ןרילָארטנָאק טלָאװעג ןוא טכַאנ ןטימניא םיצקש עקינייא ןעמוקעג רימ וצ ןענעז לָאמנייא

 ַא ןעעזעג ךיז בָאה'כ ןוא עגַאל רעכעלרעפעג ַא ןיא ןעוועג ןיב ךיא .דיי ַא ןיב ךיא ביוא

 ןיא ןעוועג ןענעז סָאװ ,סעיוג עקינייא טשימעגניירַא ךיז ןבָאה קילג םוצ .רענעריולרַאפ

 טעװעטַארעגּפָא ךיא ןיב ױזַא .ןזָאלּפָא ךימ םיצקש יד ןופ טגנַאלרַאפ ןבָאה ייז .בוטש
 .הנכס עכעלקערש ַא ןופ ןרָאװעג

 ּצ

 ןעוועג ןַאד ןיב ךיא .ךלימ ןפיוק ןשטייד עטנפָאװַאב 5 ןיײרַא בוטש ןיא ןענעז לָאמנייא

 יסיוא ןבָאה ןוא ןלָאמ ןיימ ףיוא טקוקעג ןבָאה ייז .ענָאקיא ןַא ןלָאמ טימ ןעמונרַאפ

 ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא .דליב ןופ טרעװ עכעלטסנוק יד ןגעוו גנוניימ רעייז טקורדעג

 בָאה ךיא רעבָא ,ךַארּפש רעשטייד רעייז ןיא טגָאזעג ןבָאה ייז סָאװ טרָאװ סעדעי

 ןליפַא ייז זיא'ס .קעװַא יז ןענעז העש עבלַאה ַא ךָאנ .קידנסיוו טשינ טכַאמעג ךיז
 .ךיי ַא ןיב ךיא זַא קנַאדעג ןפיוא ףױרַא טשינ

 דירפ רייד ןגעגאב ךיא
 עכלעוו ןיא ןעגנוגנידַאב ערַאטינַאס טשינ יד ןופ .גָאלשסױאי-טיוה ַא ןעמוקַאב בָאה ךיא

 ,רָאטקָאד א וצ ןדנעוו ךיז ןטָארעג ךימ טָאה רעױּפ רעד .ןענופעג ךיז בָאה ךיא



 קַאלָאּפ א ןעמוקעג זיא ריט סרָאטקַאד םעד רַאפ ייר רעד ןיא טרַאװעג בָאה'כ תעב

 לטיה ןטימ םינּפ ןיימ טלעטשרַאפ בָאה ךיא .טנעקעג טוג ךימ טָאה סָאװ ,שטשישזָאר ןופ

 ךיא בָאה קעװַא זיא רע ןעוו ןעז טשינ ךימ לָאז רע טכיזעג ןיימ טיירדעגסיוא ןוא

 .רָאטקָאד םוצ ןיירַא ןיב ןוא טמטעעגּפָא רעיירפ

 ךימ טָאה רע .טּפעצער ַא ןוא ןסע ןבעגעג ,ןעמונעגפיוא קיצרַאה ךימ טָאה רע

 טשינ ןַאד ךָאנ בָאה ךיא .ףליה ןייז ןפרַאד רָאנ לעוו'כ ןעוו ,םיא וצ ןעמוק ןטארעג
 .דיי ַא זיא רע זַא ,טסּוװעג

 טַאהעג טשינ בָאה'כ ןעוו .םיא וצ ןדניבעגוצ רעייז ךיז ךיא בָאה ,ךוזַאב םעד ךָאנ
 דוס םעד ןטיהעג רימ רַאפ טָאה רע .דירפ ר"ד וצ קעװַא ךיא ןיב ,ןקיטכענ וצ ּוװ

 ןעזעג ָאי ךימ ןבָאה ענעטלַאהַאב יד רעבָא .ךיז ייב טלַאהַאב רע סָאװ ןדיי יד ןגעיו

 יד ןשיװצ ךיא בָאה ףיוה ןיא םיא ייב טריצַאּפש בָאה'כ ןעוו .שטייב המלש לעיצעּפס

 טריפ סָאװ ,ריט ַא זיא סָאד זַא ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא .ערַאּפש ַא ןעעזעג סעלפָאטרַאק

 רימ ייז ןבָאה גנואיירפַאב רעד ךָאנ .ןדיי ענעטלַאהַאב ךיז ןעניפעג'ס ווו ,םעדיוב םוצ

 ,ךעלדיימ רעקצול יירד ןוא שטייב המלש ןטלַאהַאבסיױא ךיז ןבָאה טרָאד זַא ,טלייצרעד

 .קצול ןיא לימ ַא טַאהעג טָאה רעטָאפ סנעמעוו ,ןַאמלעג עקשזור ייז ןשיווצ

 עילימאפ עשידיי א ןופ לרוג רעד
 רעייז טרעוו בצמ רעד זַא ,טגָאזעג סָאבעלַאב רעד רימ טָאה 1944 גנַאפנָא גָאט ןייא

 טָאה רע .ןדיי ענעטלַאהַאב ןכוז רענַאזיטרַאּפ עשיניַארקוא ןעמוקעג ןענעז'ס .ךעלרעפעג

 ,ןטיה ךימ ןוא טכַאנ עצנַאג ַא ןכַאװ טצעוװ רע ןוא טעב ןיא ןיײרַא ןטַארעג ךימ

 יַארקוא יד ,עילימַאפ עשידיי ַא ןטלַאהַאבסיױא ןעוועג זיא עטַאכ עקידתונכש ַא ןיא

 ןוא רעטכָאט ַא ,ןוז ַא ,ןרעטלע -- עילימַאפ עצנַאג יד ןוא ןײרַא טרָאד ןענעז םיחצור עשינ

 דליב ךעליורג עקיזָאד סָאד .םענורב ַא ןיא ןפרָאװעגנײרַא -- םישדח יירד ןופ דניק ַא

 .רימ רעביא ןכַאו ןתעב רעטסנעפ םייב קידנציז ןעעזעג סָאבעלַאב ןיימ טָאה

 ןַא ןיא קעוװַא ןיב ךיא ןוא טריפעגסיױרַא ךימ רע טָאה ירפרעדניא סנגרָאמוצ

 ,עטַאכ רעדנַא

 ןבעל ןטימ טלאצאב סאבעלאב ןיימ

 ןוא ףרָאד ןפיוא ןלַאפעגנָא ןענעז ןקַאלָאּפ זַא ,גנַאלק ַא סױרַא ףרָאד ןיא זיא גָאט ןייא

 רעניַארקוא ןוא סָאַאכ רעכעלקערש ַא ןענַאטשנַא זיא'ס .רעניווונייא רעניַארקוא יד ןדרָאמ

 טָאהעג ארומ בָאה ךיא לייוו ,ןפָאלעג ךיוא ןיב ךיא .ףרָאד ןופ ןפיול ןבױהעגנָא ןבָאה

 ןיוש ךימ ןבָאה רעניַארקוא יד .רעניַארקוא יד רַאפ יו רעקינייו טשינ ןקַאלַאּפ יד רַאפ

 טליטשעגנייא ךיז טָאה המוהמ יד ןעוו .ייז ןשיווצ רעכיז טליפעג ךיז בָאה ךיא ןוא טנעקעג
 -עלַאב םענעזעוועג ןיימ וצ קעװַא ךיילג ךיא ןיב ףרָאד ןיא ןעמוקעגקירוצ ןענעז רימ ןוא
 .טיוט ןרעכיז ַא ןופ טעװעטַארעגּפָא ךימ ןוא טלעטשעגנייא רימ רַאפ ךיז טָאה סָאװ ,סָאב

 :דליב ךעלרעדיוש ַא טקעלּפטנַא ןגיוא עניימ רַאפ ךיז טָאה ָאד

 ,ך"נת םעד טברַאפַאב טָאה טולב ןייז ןוא טוט ןגעלעג זיא סָאבעלַאב רעלעדייא ןיימ

 טעדרָאמרעד זיא רעטומ עקירעיי90 עטלַא יד ךיוא .םיא רַאפ ןפָא ןגעלעג זיא סָאװ

 .ןײרַא ליױמ ןיא ךיילג ןרָאװעג טליצעג זיא סָאװ ,ליוק ַא ךרוד ןרָאװעג

 ,ןעוועג דשוח םיא טָאה סָאװ ,קַאלָאּפ ַא ןָאטעג סָאד טָאה ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס יו

 ..רעדורב ןייז טעגרהרעד טָאה רע זַא
 זיא סָאװ ,דרָאמ ןכעלקערש םעד ףיוא ץרַאה רעטיב ַא טימ קעװַא טרָאד ןופ ןיב ךיא

 .לובלב ןשלַאפ ַא ןופ דוסי ןפיוא ןרָאװעג טריפעגסיוא

 ןעמוק ןסור יד
 יד ןיא .ןענופעג ךיז בָאה ךיא ּוװ ,ףרָאד ןיא ןעמוקעגקירוצ ןסור יד ןענעז 1944 רָאי ןיא
 ַא ןיא .סַאג ןיא ןײגסױרַא ,רעניַארקוא סלַא ,טַאהעג ארומ ךיא בָאה געט עטשרע

 יד ןופ ןפָאלטנַא זיא סָאװ ,קיננעלּפ ןשיסור ַא ןסָאשעג ןסור יד ןבָאה ףרָאד ןקידתונכש

 ,רעטסוש סלַא ףרָאד ןיא טבעלעג ןוא ןשטייד
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 רעד וצ טוג ךיז ןעיצַאב ןסור יד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס ןעוו ,געט עקינייא ךָאנ = |
 טנגעגַאב ךיא בָאה געװ ןפיוא .קצול ןייק קעװַא ךיא ןיב ,גנורעקלעפַאב רעקיטרָא
 ךיא בָאה טרָאד .שטשישזָאר ןייק קנַאט ןפיוא ןעמונעג ךימ ןבָאה ייז .ןטסיקנַאט עשיסור
 ,טקיטכענעג ייז ייב ןוא ןדיי עקינייא ןענופעג

 ןעמאזוצ קירוצ
 ּוװ בוטש סרעטסעווש ןיימ ןיא ןיירַא ןיב ךיא .קצול ןייק קעװַא ךיא ןיב סנגרָאמוצ
 טבעל יורפ ןיימ זַא ,טסּוװרעד ךיז ךיא בָאה טרָאד .המחלמ רעד רַאפ טניוװעג ןבָאה רימ

 יורפ ןיימ ןוא קעװַא טרָאד ןיב ךיא .גירק ןרַאפ יו ,ןטסָאּפ ןבלעז ןפיוא טעברַא יז זַא ןוא
 .טרָאד ןעוועג ןיױש זיא עדיירפ רעטכָאט רעזדנוא ךיוא .ןעמוקעגנגעקטנַא רימ זיא עקטיא
 ערעטלע רעזדנוא .ןטַאנָאמ 18 ךָאנ ףערטנעמַאזצ רעטשרע רעזדנוא ןעוועג זיא סָאד
 .ןעשעג זיא סָאד ױזַאיװ טשינ ןסייוו רימ ןוא ,ןעמוקעגמוא זיא ,עבול ,רעטכָאט

 לאושי-ץרא ןייק
 עצרוק ַא ךָאנ .שזדָאל ןייק קעװַא רימ ןענעז עיצַאירטַאּפער יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ןעוו

 ןבילבעג ןענעז רימ ּוװ ,ןרַאגנוא ןייק טרָאד ןופ ןוא ןכעשט ןייק קעווַא רימ ןענעז טייצ

 ,טייצ עסיוועג ַא

 ןיב ךיא ּוװ ,גנוטייצ עשידיי ַא סױרַא זיא טרָאד .ןיוו ןייק קעװַא רימ ןענעז טרָאד ןופ
 טימ ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא ןענישרעד זיא גנוטייצ יד .רָאטקַאדערטימ ַא ןרָאװעג

 : .תויתוא עשינייטַאל
 ןייק .רָאי ַא רעביא ןעוועג ןענעז רימ ּוװ ,עילַאטיא ןייק רעבירַא רימ ןענעז ןיוו ןופ

 ,1948 ץרעמ ןט-8 םעד ןעמוקעגנָא רימ ןענעז לארשייץרא



 ןראי ערעטצניפ יד ןיא

 רעטיוו לשרעה

 טריציפילַאװק ןרעטלע עניימ ןענעז לטעטש ןיא זדנוא ייב טכַאמ רעשיטעיװָאס רעד תעב

 ןבירשעגניײרַא טרָאּפסַאּפ רעייז ןיא ןעמ טָאה רעבירעד ןוא ,"ןעיושזרוב , סלַא ןרָאװעג

 -עיוװָאס ןרַאפ עכעלרעפעג ןשטנעמ ןענעז סָאד זַא ,טײטַאב טָאה סָאװ ,860 ףַארגַארַאּפ םעד

 .ריביס ןייק ןרעוו וצ טקישעגסױרַא טּפשמרַאפ ייז ןענעז עכלעזַא סלַא ןוא ,םישזער ןשיט

 לטב זיא דחוש ןופ ףליה רעד טימ ןתולדתשה ןוא ןעגנוגנערטשנָא עסיורג ערעייז קנַאד ַא

 רעשיסור א ןיא ןענרעל ןבױהעגנָא בָאה ךיא .תולג רעריביס ןופ הריזג יד ןרָאװעג

 -נײרַא טשינ ךימ ,ךיז טייטשרַאפ ,ןעמ טָאה "עיצַאזינַאגרָא-ןרענָאיּפ, רעד ןיא .עלוש

 רימ ןענעז עלוש רעד ןיא ."יושזרוב  רענעזעװעג ַא זיא רעטָאפ ןיימ לייוו ,ןעמונעג

 רעדירב עניימ .עכעלטנגוי רַאפ טסַאּפעגוצ ןעגנוביא עשירעטילימ ןעגנַאגעגכרוד ךיוא

 ,טלַאזעג ןכעלשדוח ַא ןעמוקַאב ןוא טעברַאעג ןבָאה

 לַארטנעצ ןופ םיטילּפ ליפ ןעמוקעגנָא ןענעז הפוקת רעשיטעיווָאס רעקיזָאד רעד ןיא

 רעייז ןעמונעגפיוא ייז ןבָאה ןדיי רעשטשישזָאר יד .ןשטייד יד רַאפ דחּפ סיוא ,ןליופ

 יד ךיוא ןוא ןעגנוניוו ןעמוקַאב ,טעברַא ףיוא ןענעדרָאניײא ןפלָאהעג ייז ןוא ןייפ

 ,החּפשמ ןייא ןופ ןשטנעמ ףניפ טניווועג ןבָאה ביטש ןיא זדנוא ייב .ןטנעמוקָאד עקיטיונ

 רעטסיש עטוג רעייז ןעוועג ןענעז ייז .ווָאכילעשז לטעטש ןופ טמַאטשעג ןבָאה עכלעוו

 וצ טכער סָאד טַאהעג יז ןבָאה םעד קנַאד ַא .טַאטשרַאוװ-רעטסוש ַא טנפעעג ןבָאה ןוא
 .שטשישזַאר ןיא ןעניווװו

 םישעמ עשירעכערברַאפ יד ןגעוו ןסורג עטכעלש ןייגרעד ןגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ

 םעד טימ ןוא גירק ןשטייד-שיטעיווָאס רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ .ןלױּפ ןיא ןשטייד יד ןופ

 ןיא ןטערטּפָא ןביױהעגנָא ןסור יד ןבָאה ,דנַאלסור ןייק ןעײמרַא עשטייד יד ןופ שרַאמנײרַא

 ןיא ףיט ןפָאלטנַא ןענעז ןדיי רעשטשישזָאר ךיוא ןוא םיטילּפ יד ןופ ליפ .קינַאּפ סיורג

 ,דנַאלסור

 טגיילעגרַאפ זדנוא טָאה רע .רָאיַאמ ַא ,טָאליּפ רעשיסור ַא טניווװעג טָאה זדנוא ייב

 .קערַאשזַאּפ ןיא דלעפ-ילפ ןפיוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,ןַאלּפָארע ןייז ןיא ןײגנײרַא

 ןסָאלשַאב ןבָאה רימ .דנַאלסור ןייק החּפשמ רעצנַאג רעזדנוא ןעמענ ןעוועג טיירג זיא רע

 רעד ןיא טָאה רעטומ יד רעבָא ,טקַאּפעגניײא ןעוועג ןױש ןענעז ךעלקעּפ יד .ןפױלטנַא

 ןוא בָאה ריא טימ ןדייש ךיז טלָאװעג טשינ טָאה יז .ןגָארקעג הטרח טונימ רעטצעל

 -עג זיא רעטָאפ ןיימ) ןבעל ןצנַאג ןרַאפ ימ סיורג טימ טלמַאזעגנָא טָאה יז סָאװ ,סטוג

 :טגָאזעג ןבָאה רעדירב יד .(רעירפ ןברָאטש

 ."ךיוא רימ ןביילב ,ץַאלּפ סָאד טשינ טזָאלרַאפ וד ביוא ,עמַאמ,
 ןבילבעג רימ ןענעז ױזַא

 ,ײמֹרַא רעטיור רעד ןיא טריזיליבָאמ ןסור יד ןבָאה ,לבייל ןוא םייח ,רעדירב עניימ

 סָאַאכ ַא ןעוועג ןיוש זיא'ס לייוו ,טרעקעגמוא ךיז ייז ןבָאה טייצ עצרוק ַא ךַאנ רעבָא

 זיא ץלַא ,עטכעלש ַא ןעוועג זיא ןילּפיצסיד יד ,ײמרַא רעטיור רעד ןופ ןעייר יד ןיא

 .ןפָאלעצ ךיז ןענעז ןטַאדלָאס עטריזיליבָאמ יד ןוא ןלַאפעצ ךיז

 ןא ןעמוק ןשטייד יד
 סלַא .ךיא .ןטלַאהַאב ןדיי יד ךיז ןבָאה טָאטש ןיא ןשטייד יד ןופ ןעמוקנָא ןטימ

 םעד וצ טקוקעגוצ ךיז ןוא סַאג ןפיוא רעניַארקוא םינכש יד טימ ןסעזעג ןיב ,דניק

 יד ףיױא המיא ןַא ןפרָאװעגנָא טָאה עדַאליפעד עשטייד יד .ןשטייד יד ןופ שראמניירַא

 '.סייבח ַא ףיוא (טייטש) רעטיור לשרעה

 .שטשישזָאו-:תיב ןיא עמַאנפיױא
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 ןוא ,ןעלקיצָאטָאמ ערעייז ףיוא ןרָאפעגכרודַא ןענעז ןטסילקיצָאטָאמ עשטייד יד .ןדיי
 ,ףלָאװ ַא ,טנוה רעטריסערדסיוא ןַא ןסעזעג זיא לקיצָאטָאמ ןדעי ףיוא

 ןשטייד יד ןופ ןעמוקנָא ןטימ טיירפעג ךיז ןבָאה ןטסילַאנָאיצַאנירעניַארקוא יד
 טגָאזעגוצ ייז ןבָאה ןשטייד יד .ןסור עקידנטערטּפָא יד ףיוא ןסָאשעג וליּפַא ןבָאה יז

 עשטייד יד ןשיווצ יירעסיש סָאד טרעהעג ךָאנ ךיז טָאה טָאטש ןיא .טייקידנעטשטסבלעז
 עכלעוו ,ןלייט עשירעטילימ עשיטעיווָאס עדנטערטּפָא יד ןופ ךעלטשער יד ןוא ןטייהנייא

 ןטימ ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז ןדיי עקינייא .דַאס סיקסלָאּפַאז ןיא ןענופעג ךָאנ ךיז ןבָאה
 רעדיו ןענעז סנגרָאמוצ .ןשטייד יד ףיוא ןסָאשעג ןדיי יד ןבָאה סָאד זַא ,דיירסיוא
 יד ןשיװצ קינַאּפ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןַאד .קרַאמ ןיא ןדיי עקינייא ןרָאװעג ןסָאשרעד
 ,ןעוועדליו וצ ןבױהעגנַא ןבָאה ןטסילַאנָאיצַאנ עשיניַארקוא יד .ןדיי

 עשיניַארקוא יד טייקידתוירזכַא רעסיורג ַא טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה סרעדנוזַאב
 רעקיזָאדרעד ןופ יירד .(עקנַאינלעװ) "קירב ןרעטנוא, טניווװעג טָאה עכלעוו ,ץנעז החּפשמ

 ילָאּפ ןרָאװעג ןענעז (טשינ ךיא קנעדעג ןעמָאנ סנטירד םעד) ידַאינג ,רָאגיא : החפשמ
 ןעיצסױרַא ןגעלפ ייז ,דיי ַא זיא'ס רעוֶי ןענעקרעד ןשטייד יד ןפלָאהעג ןבָאה ןוא ,ןטנַאיצ
 ןעמוקעג זיא ץנעז .ןביור וצ קעווצ ןטימ ןדיירסיוא ענעדישרַאפ רעטנוא רעזייה יד ןופ ןדיי
 סרעדירב עניימ ןעמונעגוצ ןוא טרעטשינעג ןוא טכוזעג טָאה רע ,בוטש ןיא זדנוא וצ
 ,םישובלמ

 ןבעל ןייז ראפ טפמעק רעדורב ןיימ
 סעטסוק עכיוה יד ןיא ןטלַאהַאבסױא ךיז טָאה ןוא ןפַאלטנַא זיא עבעב רעדורב ןיימ

 ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ןטנַאיצילָאּפ רעניַארקוא ייווצ .ריטס םענופ גערב ןפיוא

 ייווצ יד ןופ רענייא .טּפַאכעג םיא ןוא טקרעמַאב םיא ןבָאה לפיש-רעשיפ ןיילק ַא

 טנרעלעג ןרָאיײרעדניק יד ןיא טָאה רע ;עקנַאװ ןסייהעג טָאה ןטנַאיצילָאּפ עשיניַארקוא

 עקנַאװ .ןזָאלּפָא םיא לָאז רע ןטעבעג טָאה עבעב .עלוש ןיא רעדורב ןיימ טימ ןעמַאזוצ
 -נשיווצ ןיא ןענעז סָאװ ,ןדיי ערעדנַא ךָאנ ןגָאי ךיז ןעמונעג טייצ רעבלעז רעד ןיא טָאה
 טנַאיצילָאּפ ןטייווצ םעד ןפרָאװעגניײרַא חוכ טימ טָאה עבעב .טָאטש ןופ ןפָאלטנַא טייצ

 ,לַאטש ַא ןיא ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןוא םייהַא ןעמוקעג זיא רע .ןפָאלטנַא זיא ןוא רעסַאװ ןיא

 ןייק טּפַאכעג טשינ ךָאנ ןעמ טָאה ןַאד .רָאי בלַאה ַא ןוא 12 ןעוועג טלַא ןַאד ןיב ךיא
 רעטנוא ןרָאװעג טעגרהרעד ןענייז ןרָאװעג טּפַאכעג ןענעז עכלעוו עלַא יד .רעדניק

 .טָאטש רעד

 רעדניק ןוא םינקז ךיוא ןעמונעג ןעמ טָאה ,עיצקַא רעטרעפ רעד ןופ טייצ רעד ןיא
 סָאװ תומהב ןוא דרעפ ןשיווצ ןטלַאהַאב ךיז טָאה עבעב רעדורב ןיימ .רעטלע ןטסגניי ןיא

 -נענרעד ךיז ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ עשיניַארקוא יד .קאווַאטס ןרעטנוא טעשַאּפעג ךיז ןבָאה
 .טנעקרעד םיא טָאה רענייא ןוא ןענופעג ךיז טָאה רעדורב ןיימ ּוװ ץַאלּפ םעד וצ טרעט

 רעשיניַארקוא רעד ,ןפױלטנַא ןבױהעגנָא ןוא דרעפ ַא ףיוא ןעגנורּפשעגפױרַא זיא עבעב

 םיא ןוא רעדורב ןיימ טגָאיעגנָא ,דרעפ ַא ףיוא ןעגנורּפשעגפורַא ךיוא זיא טנַאיצילָאּפ

 ,טּפַאכעג

 ןוא טעגרהרעד ןעמ טָאה ,עבעב רעדורב ןיימ ךיוא ייז ןשיווצ ,עטּפַאכעג עלַא יד
 ןיב ןוא עבעב רעדוחב ןיימ טַאהעג ביל רעייז בָאה ךיא .רבק-רעדורב ןייא ןיא ןבָארגַאב

 ךָאנ בָאה ךיא .ןקיאורַאב טנעקעג טשינ ךיז בָאה ךיא .םיא וצ ןדנובעגוצ רעייז ןעוועג

 ךיז ןיזוק ןיימ טימ ןעמַאזוצ ךיא בָאה טכַאניב ?ץעגרע רע טבעל רשפא :טפָאהעג ץלַא

 עקידעבעל ךָאנ יד ןופ ןצכערק סָאד טרעהעג ןבָאה רימ .רבק-רעדורב םעד וצ ןבילקרעד

 רעדורב ןיימ .טנעקרעד וליפַא ךיא בָאה ייז ןופ עקינייא .עטעדנוװרַאפ עקידססוג ןוא

 "רעד ןוא עטשואירַאפ םייהַא טרעקעגמוא ךיז ןבָאה רימ .ןענופעג טשינ רעבָא ךיא בָאה
 ,טַאט רעזדנוא ןגעוו ןרעטלע יד טלייצרעד טשינ ןבָאה ןוא עטקירד

 ךניירֿפ רעקיצואה א - שטיוועשאמאט אלאק

 ןענעז רימ רעכלעוו טימ ,עילימַאפ עשיניַארקוא ןַא טניוװעג טָאה זדנוא טימ תונכשב

 ןוז ַא ַאלָאק .שטיװעשַאמָאט החּפשמ יד ןעוועג זיא סָאד .ןעגנואיצַאב עטוג ןיא ןעוועג



 זדנוא ןעק רע סָאװ טימ טגערפעג ןוא זדנוא וצ ןעמוקעג זיא עילימַאפ רעד ןיפ

 סלַא ןוא יײצילַאּפ רעד ןיא ןטערטניײרַא לָאז רע ,ןטָארעג םיא טָאה רעטומ ןיימ 1 ןפלעה

 ַא ןרָאװעג זיא רע .ןעװעג עקַאט זיא ױזַא .ןפלעה ןענעק זדנוא רע טעװ טנַאיצילָאּפ

 -רעד זדנוא טָאה רע .תועידי עקיטכיוו רעייז ןבעגרעביא זדנוא טגעלפ ןוא טנַאיצילָאּפ

 טעדרָאמרעד ןענעז ,עבעב רעדורב ןיימ ייז ןשיוװצ ןוא ,ןדיי עטּפַאכעג עלַא זַא ,טלייצ

 יד ןיא ןעמוק רע טגעלפ לָאמניײא טשינ .טנייועג רע טָאה סָאד קידנלייצרעד .ןרָאװעג

 .ןעװעטַאר שממ זדנוא ןוא סעיצַאוטיס עקידתונכס עמַאס

 םעניפ םייהַא ךיז ןרעקמוא ןייז טימ דלַאב ןרָאװעג טּפַאכעג זיא ,לבייל רעדורב ןיימ

 .ןעגנַאגעג ןריולרַאפ ןענעז ןרוּפש ענייז ןוא ,רעטילימ ןשיטעיווָאס

 ענרעבליז ,גרַאװרעטופ סָאד ןבעגּפָא : תוריזג עיינ סױרַא ןגעלפ געט עכעלטע עדעי

 סטוג ןוא בָאה רעייז ןבעגעגּפָא ןבָאה ןשטנעמ בור'ס .ןכַאז עלופטרעוו ערעדנַא ןוא

 .רעמ ןוא רעמ ץלַא ןרעדָאּפ ןשטייד יד ןגעלפ לָאמ סעדעי .ןצרַאה ןיא קיטייװ ַא טימ

 אטעג ןיא רעגנוה רעד

 ענעלָאװשעג ןשטנעמ טײרדעגמורַא ךיז ןבָאה סַאג ןיא .רעגנוה ַא טשרעהעג טָאה ַאטעג ןיא

 -טימ טביולרעד ייז ןבָאה ,ָאטעג ןיא ןײגנײרַא ןלױפַאב ןבָאה ןשטייד יד ןעוו .רעגנוה ןופ

 זיא ןגעמרַאפ עצנַאג סָאד .ךיז ףיוא ןגָארט טנעקעג טָאה ןעמ סָאװ ,סָאד זיולב ןעמענ

 .ןזָאלרַאפ טזומעג טָאה ןעמ עכלעוו ,רעזייה יד ןיא ןבילנעגרעביא

 רימ ןבָאה ָאטעג ןיא .זיוה סָאד ןזָאלרַאפ ,ערעדנַא עלַא יו ,טָאה החּפשמ רעזדנוא

 ןײגסױרַא ןגעלפ עכלעוו ,עלַא יד .ןשטנעמ 60 ךָאנ טימ ,עלייק עבָאב רעד ייב טניווװעג

 קנַאדַא עגַאל רעייז טרעסעבעגסיוא ,זיא'ס יוװ ,ןבָאה טָאטש ןיא טעברַא ףיוא ָאטעג ןיפ

 טייצ וצ טייצ ןופ ןגעלפ ןוא םיױג יד טימ טקַאטנָאק ַא טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ םעד

 ןופ טָאברַאפ רעשירָאגעטַאק ַא ןעוועג זיא'ס .גרַאװנסע ףיוא ןכַאז ערעייז ןשיוטסיוא

 .טָאטש ןופ טעברַא רעד ןופ ךיז ןרעקמוא םייב ָאטעג ןיא ןסע ןעגנערבוצניירַא ןשטייד יד

 -נײרַא ןעגנולעג טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ ןוא ןריקיזיר ןעגנּוװצעג טָאה טיױנ יד רעבָא

 .ָאטעג ןיא טיורב לבעל ַא ןענבנג

 ןבָאה סָאװ רעטעברַא 12 יד וצ ךימ ןסילשנייא ןעוועג חילצמ טָאה רעטומ ןיימ

 -סיוא טָאה סָאװ ,לאגירפ ךורב ןופ לקירבַאפ ןיא ןטעברַא וצ שינעביױלרעד ַא ןעמוקַאב

 ,ָאטעג ןופ עירָאטירעט רעד ץוחמ ןענופעג ךיז טָאה לקירבַאפ סָאד .םעדָאפ-לָאװ טעברַאעג

 ךיז ןגעלפ ןוא טעברַא רעד וצ ירפ ָאטעג ןופ ןײגסױרַא ןגעלפ רימ ."קירב ןרעטנוא,

 ןגעלפ רימ ןוא רַאוטָארט ןפיוא ןייג וצ דיי ַא ןטָאברַאפ ןעוועג זיא'ס .טכַאנרַאפ ןרעקמוא

 .ןכייצ ןלעג ַא ןגָארטעג ןבָאה ןדיי יד .סַאג רעד ןטימ ןיא ןייג

 טָאה סָאװ ,רעניארקוא ןַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא לקירבַאפ ןופ רעטלַאװרַאפ סלַא

 ןבָאה תחּפשמ ןייז ןוא לאגירפ ךורב רעבָא ,רעטעברַא רעטושּפ סלַא טעברַאעג רעירפ

 ןפיוקרַאפ געלפ ךיא .גנומענרעטנוא רעד ןיא רענעמכַאפ עקיטיונ סלַא ןטעברַא טצעזעגרָאפ

 ,טיורב ךעלקיטש ןעמוקַאב ךיא געלפ םעד רַאפ ןוא םישובלמ ,ףָאטש ,ךעלעגניר םייוג יד

 ..ָאטעג ןיא ןענבנגנירַא סע געלפ ךיא ןוא למיוב ,לעמ לסיב ַא

 ןגָאלשעג ךימ ןבָאה ייז .למיוב רעשעלפ 2 ןענעבנגניירַא טווּורּפעג ךיא בָאה לָאמנייא

 ,ײצילַאּפ רעד ןיא ןריפוצקעווַא ידכ ,טײז רעד ףיוא טלעטשעגּפָא ןוא חצר-תיכמ

 ןעייר ייוצ ןשיווצ טריפעגכרוד ךימ ייז ןבָאה יײצילָאּפ רעד ןיא גנַאגניײרַא םייב

 ןיב ךיא זַא ,םזידַאס ַאזַא טימ סנקעטש טימ ןגָאלשעג ךימ ןבָאה עכלעוו ,ןטנַאיצילַאּפ

 -ָניײרַא ךימ ייז ןבָאה םענעגָאלשעצ ַא .דרע רעד ףיוא רעטעדנּוװרַאפ ַא ןלַאפעגקעװַא

 ןוא רעלעק ןופ רעיוט רעד טנפעעג ךיז טָאה טכַאנייב גנילצולּפ .רעלעק ַא ןיא ןפרָאװעג

 שטיװעשַאמָאט ַאלָאק ןפורעג ךימ טָאה סָאד .."לשרעה ,לשרעה, :טרעהעג בָאה ךיא

 דעּפָאסילעװ ַא ףיוא טצעזעגקעווַא ,רעלעק ןופ ןגױצעגסױרַא ךימ טָאה רע .טנַאיצילָאּפ רעד
 ןרעכיז ַא ןופ טעװעטַארעג שממ ןַאד ךימ טָאה רע .ָאטעג ןיא םיהַא טריפעגקעװַא ןוא

 .טיוט

 טגעלפ .החּפשמ רעזדנוא ןופ דניירפ רעקיצרַאה רעד ,שטיװעשַאמָאט ַאלָאק רעד טָא

 .טייצ עטסנעָאנ יד ןריסַאּפ טעוו סע סָאװ ןייז עידומ ןוא ןענערָאװ קידנעטש זדנוא

 עסיורג ַא ןעעזעג רימ ןבָאה ,טעברַא רעד ןופ טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה רימ ןעוו ,לָאמנייא
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 ןעגנַאגעגיײברַאפ ןענעז רימ ןעוו .ןטנַאיצילָאּפ עשיניַארקוא ןופ גנוגעוװַאב עקיטכעדרַאפ
 :טעשטּפעשעג קיטכיזרָאפ רימ ןוא סױרַא רע זיא ,זיוה סעשטיװעשַאמָאט ַאלָאק

 ."גָאט רעטצעל רעייא זיא סָאד זַא ,ָאטעג ןיא גָאז !ףיולטנַא לשרעה,

 ןבָאה ךַאסַא ןוא העידי עקירעיורט יד ןרָאװעג טײרּפשרַאפ דלַאב זיא ָאטעג ןיא
 עקרַאטש ַא טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג ןיוש זיא ָאטעג רעד רעבָא ,ןפיולטנַא טוװּורּפעג

 ןענעז'ס .ןטייז עלַא ףיוא ןסיש ןבױהעגנָא ןבָאה סָאװ ,תוחוכ עשיאייצילָאּפ ןופ טייק
 .טױלּפָאטעג םוצ ךיז ןרעטנענרעד וצ ווּורּפ םייב עטעדנּוװרַאֿפ ןוא עטיוט ליפ ןלַאפעג

 רעד ןיא ןעלמַאזפיונוצ ךיז ןלָאז ןדיי יד זַא ,ןלױפַאב ןשטייד יד ןבָאה סרעכליה יד ןיא

 ,(גנוטלַאװרַאפ רעשיפרָאד רענעזעוועג רעד ןופ זיוה ןיא) ?ענימג;,

 עיצאדיווקיל רעד ןופ ןפיולטנא רימ
 ןיימ טצעזעגפיורַא טָאה רע .ַאלָאק ןזיװַאב ךיז טָאה ןטונימ עכעלקערש עקיזָאד יד ןיא
 רעטעּפש .זיוה ןייז ןופ םעדיוב ןפיוא ןטלַאהַאב ריא ןוא רעװָאר ַא ףיוא לדנימ רעטסעווש
 טָאה סָאװ ענליּפָאט ףרָאד ןיא רעטומ ןיימ טריפעגסיורַא ןוא טרעקעגמוא ךיז רע טָאה
 .ָאטעג ןטימ טצענערגעג ךיז

 סרעגָאװש ענייז ייווצ ןוא קוילָאּפָאגלָאד לטָאמ טימ ןעמַאזוצ ,ןזיֹווַאב בָאה ךיא

 ָאטעג ןופ הנכס סיורג טימ ךיז ןענעבנגסױרַא ,לַאגירפ החּפשמ יד ןוא (רעװָארג)
 (ךורב ןופ ןוז רערעטלע רעד) לאגירפ רעזָאל ןוא ךיא .רעטס ןופ גערב ןזיב ןייגרעד ןוא
 זיא קירב רעד ףיוא .ךייט גערב םייב ןענַאטשעג זיא סָאװ עקדָאל ַא ןדנובעגּפָא ןבָאה
 ערעזדנוא .טריפעגרעביא רעטצניפ רעד ןיא ןבָאה רימ .ךַאװו עקרַאטש ַא ןענַאטשעג
 ןטלַאהַאבסױא ךיז רימ ןבָאה טכַאנ רעד ןיא .ךייט טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןשטנעמ
 .קירבַאפ רעד ןופ םעדיוב ןפיוא ןגעלעג זיא סָאװ ,לָאװ ןיא

 רעד ןיא רעדלעפ יד ךרוד ןפיול ןבױהעגנָא רימ ןבָאה ןרָאװעג קיטכיל זיא'ס רעדייא
 ךיז ןבָאה ייז יו טרעהעג רימ ןבָאה טייז רעשיאיוג רעד ןופ .שטשיבוד ףרָאד ןופ גנוטכיר
 : טמירַאב

 ."ןדיי יד ןרעװ ןבָארגַאב ןלעװ טנייה,
 יו ידישז , ןגירשעגכָאנ זדנוא םייוג יד ןבָאה קידנפיול טקרעמַאב זדנוא ןבָאה ייז ןעוו

 .ןעלגנירמורַא זדנוא טװּורּפעג ןליפַא ןבָאה עקינייא ןוא

 ַא וצ ןגָאלשרעד םיוק תוחוכ עטצעל יד טימ ךיז רימ ןבָאה ענעגָאלשרעד ןוא עדימ
 טָאה רע ןעוו .תיבה-לעב םענופ ןסיוו םעד ןָא ןטלַאהַאב טרָאד ךיז ןוא (עינולק ַא) רעייש
 זדנוא ןטלַאה ןענַאטשַאב טשינ זיא רע רעבָא ,ןסע ןבעגעג זדנוא רע טָאה טקעדטנַא זדנוא

 ןעוועג םיכסמ רע טָאה תושקב סלטָאמ ןוא ךורב קנַאד א .זיירּפ םוש ןייק רַאפ ךיז ייכ
 ןדיי 12 ןעמַאזוצ ןעוועג ןענעז רימ .דלַאװ ןקיאייברעד ןיא רופ ַא ףיױא זדנוא ןריפקעווַא
 יָאס) דָארבמיכָארט ןופ טנגעג רעד ןיא רעדלעוו יד ןיא טײרדעגמורַא ךיז ןבָאה ןוא
 זדנוא טגעלפ בורייּפ-לע ןוא ןרעױוּפ וצ ןײגנײרַא רימ ןגעלפ טכענ יד ןיא .(עקווּויפ
 םעד ןופ טזייּפשעג ךיז רימ ןבָאה רקיע רעד רעבָא ,גרַאװנסע לסיבַא ןעמוקַאב ןעגנולעג
 / .ןלַאטש ןוא ןרעייש ,רעדלעפ ,רענטרעג יד ןופ טכַאניײב ןענעבנג ןגעלפ רימ סָאװ

 עשטיודסקלָאפ א ייב ךיז טניפעג רעטסעווש ןיימ זַא ,טסּוװרעד ךיז רימ ןבָאה ןַאד
 ,רעדלעוו יד ןיא טרעדנַאװעג רימ ןבָאה ןכָאװ סקעז ייב .שטיװעקשילָא ףרָאד ןיא החּפשמ

 דארבמיכאוט ןיא רופיכ-םסםוי

 לטעטש ןיא זַא ,טסּוװרעד ךיז רימ ןבָאה "םיארוניםימי , יד טרעטנענרעד ךיז ןבָאה'ס ןעוו
 זיא ָאטעג ןופ ץנעטסיזקע רעד ןופ הביס יד .ָאטעג ַא ןַארַאפ ךָאנ זיא דָארבמיכָארט
 ןבָאה סָאװ סעינרַאברַאג יד זַא טריסערעטניארַאפ ןעוועג ןענעז ןשטייד יד סָאװ ,ןעוועג
 ןלָאז ,טמירַאב ןעוועג זיא לטעטש סָאד עכלעוו טימ ;לעפ ןופ רעדעל טעברַאעגסױא

 יד ןופ ןטסילַאיצעּפס עשידיי ןבָאה טפרַאדעג ייז ןבָאה וצרעד .טעברַא רעייז ןצעזרָאפ
 רעד ןופ עטַאד יד ןגײלוצּפָא ןעגנּוװצעג ןעװעג ייז ןענעז רעבירעד .סעינרַאברַאג
 ,ָאטעג ןופ עיצַאדיוװקיל

 לוש ןיא רופיכיםוי ברע ןעמוק ןסָאלשַאב רימ ןבָאה הנכס רעסיורג רעד ץָארט
 ךיא ."ירדנילכ ,, רַאפ טקנוּפ ןעמוקעג ןענעז רימ .ןדיי עלַא טימ ןעמַאזוצ ןענװַאד ןוא



 השרד עקידרופיכ םוי יד טנשרד עקווישטאּפאק ןופ טחוש רעד ןועמש יו ,טרעהעג בָאה

 לָאז סע רעוװ ָאד ךָאנ זיא'ס ןוא הטיחש רעד וצ ףָאש יװ ןייג טשינ ףרַאד ןעמ, :טגָאז ןוא

 ,טנגעגמוא רעד ןופ רענַאזיטרַאּפ עשידיי ןעוועג ןענעז םיללפתמ להק ןשיװצ ,"ןייטשפיוא

 .טיױט ןופ תוחּפשמ ערעייז ןעװעטַאר ןעמוקעג ןענעז עכלעוו

 :לדיימ ַא ןופ יירשעגסיוא ןקרַאטש ַא טרעהרעד רימ ןבָאה גנילצולּפ

 ."םורַא זדנוא ןעלגניר ןשטייד יד ,ןדיי,

 .גנוטכיר רעדעי ןיא ןפיול ןבױהעגנָא ןבָאה עלַא ןוא הלהב ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס

 רעד ןבענ ןשטייד ןייק טקרעמַאב טשינ טָאה'מ לייוו ,טרעקעגקירוצ ךיז ןעמ טָאה רעטעּפש

 ןעוו ,ירפרעדניא .תסנכ:-תיב ןופ לָאּפ ןפיוא ןפָאלש טכַאניײב ןבילברַאפ ןענעז רימ .לוש

 רעקרַאטש ַא ןופ  ןרָאװעג ןפירגעגנָא רימ ןענעז ,ןענַאטשעגפױא ןענייז רימ

 לױק םוד:םוד ַא ןופ ןרָאװעג טעדנּוװרַאפ דלַאב זיא לַאגירפ רעזָאל .יירעסיש

 טוױרּפעג ןבָאה לאגירפ םהרבַא ןוא ךיא .ןרָאװעג ןסירעצ זיא טנַאה ןייז ןופ שיילפ יד ןוא

 טַאהעג טשינ ןבָאה רימ ןוא ,טגָאיעגכָאנ זדנוא טָאה ןעמ .ןיהּוװ קידנסיוו טשינ ,ןפױלטנַא

 עסיורג ַא ןעזעג ןיוש ןבָאה רימ .ףיוה-לוש םוצ ךיז ןרעקמוא רָאנ הרירב ערעדנַא ןייק

 ןעמוקעג ןענעז'ס .טָאטש ןופ טכַארבעג טָאה'מ סָאװ ,עטעדנּוװרַאפ ןוא עטעגרהעג לָאצ

 "ףךַאילש , םוצ סױרַא ןלָאז ןַאמ קיצפופ זַא ,ןלױפַאב ןבָאה ןוא דרעפ ףיוא ןשטייד ייווצ

 -ַאיטרַאּפ יד טקרעמַאב ךיא בָאה עּפורג רעקיזָאדרעד ןיא .(לטעטש םעד ץוחמ געוו ןפיוא)

 טָאה ,רעבָא ,שטייד רעד ,ייז וצ ןייטשוצ טלָאװעג בָאה ךיא .רעשטשישזַאר יד ןוא רענ

 :ןגירשעגסיוא ןוא ּפַאלק ןקרַאטש ַא ןבעגעג רימ

 ."עדוי ,טיוט םוצ טייצ ךָאנ טסָאה,

 ןסָאלשעגנָא ךיז ןוא רעטצנעפ ןכרוד טלגומשעגניירַא ךיז ךיא בָאה ןגעווטסעדנופ

 ,עּפורג רעד וצ

 .סיורָאפ ןרישרַאמ ןוא זייוו-ריפ וצ ןלעטשסיוא ךיז ןלױפַאב זדנוא טָאה ןעמ

 :ןגירשעג טייצ עצנַאג יד טָאה רוחב ַא

 "! ןגעקטנַא ךיז טלעטש ,ךיז טקידיײטרַאּפ,

 זדנוא ןעמ טָאה ,רעטעמָאליק ַא ןופ ךרע ןַא ןעגנאגעגּפָא ןענעז רימ יווװ םעד ךָאנ

 ,סנזייא-בָארג ןבעגעג

 ןיא ןפורעגסיוא ןוא שטיװעשַאמָאט ַאלָאק ןעגנורּפשעגוצ רימ וצ זיא גנילצולפ

 "? ָאד וטסוט סָאװ ,רעהַא וטסמוק יו ,לשרעה, :שידיי

 םיא ןוא ןטייק ןיא טדימשעג טנעה ענייז ןבָאה ייז ,טּפַאכעג םיא ןבָאה ןשטייד יד

 ןענַאטשעג טרָאד זיא סָאוו ,ָאטױא םעניא ןפרָאװעגניײרַא

 דנאטשרעדיוו ןופ ווורפ רעד

 ,רוחב רעד .ךיז רַאפ בורג ַא ןבָארג וצ ןלױפַאב ןוא דלעפ ןיא טכַארבעג זדנוא טָאה'מ

 -עגוצ םיא וצ זיא'ס .ןבָארג טלָאװעג טשינ טָאה ,ךיז ןלעטשנגעק ןפורעג טָאה רעכלעוו

 ןוא ןטליש ןוא ןעלדיז ןבױהעגנָא םיא .טנַאיצילָאּפ רעשיניַארקוא ןַא ןעגנַאג

 םעד ןלַאפַאב זיא רוחב רעד .סקיב ןופ עבלָאק רעד טימ ןגָאלש וצ קרַאטש ןבױהעגנָא

 םיא ייב טָאה ןוא דרע רעד ףיוא ןפרָאװעגמוא םיא ,ןזייא-בָארג ןייז טימ טנַאיצילָאּפ

 זיא סָאװ ,שטייד ַא ןפָארטעג ןוא ןסָאשעגסיױא דלַאב טָאה רע .סקיב ןייז ןסירעגסױרַא

 ןוא ןשטייד ,ןדיי יד ןשיוװצ המוהמ עסיורג ַא ןענַאטשטנַא זיא'ס .דרעפ ַא ףיוא ןטירעג

 לייוו ,רעוװעג-ןישַאמ רעייז ןצונַאב ןעוועג דנַאטשמוא טשינ ןענעז ןשטייד יד .רעניַארקוא

 ןיא ןפָאלעצ ךיז ןענעז ןדיי יד .ןשטייד ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה שימעג-ןשטנעמ םעד ןיא

 ןיא ןעמוקעגנָא קיצרעפ ןענעז ןדיי 50 ןופ עפורג רעד ןופ ןוא ,דלַאװ ןופ גנוטכיר רעד

 רוחב רעד .ןפיולטנַא ןתעב רעניַארקוא יד ךרוד ןרָאװעג טעגרהרעד ןענעז ןדיי ןעצ ,דלַאוװ

 יד ןופ ןלַאפעג ןיא ףמַאק םוצ ןפורעג ןוא טלעטשעגנגעקטנַא שידלעה ךיז טָאה סָאװ

 וצ ןדנובעגוצ ןעוועג ןענעז עכלעוו ךיש ענייז ןעמונעגוצ בָאה ךיא .םיחצור יד ןופ ןליוק

 .ןעלסקַא ענייז

 ןיוש ןבָאה עכלעוו ,ןדיי 40 טעוװעטַארעג ךיז ןבָאה טַאטיהרובג ןייז ןופ תוכז ןיא

 ןופ ןסײרסױרַא ןזיוװַאב ךיוא ןבָאה זדנוא ןופ עקינייא .ךיז רַאפ רבק ַא ןבָארג ןבױהעגנַא

 ןבָאה ןשטייד יד .ןרעװלָאװער ייווצ ןוא ןסקיב עקינייא ןטנַאיצילָאּפ עשיניַארקוא יד
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 ןפָארטעג ןענייז עּפורג רעזדנוא ןופ 9 ןוא יירעסיש ַא טנפעעג ,דלַאװ םעד טלגנירעגמורַא

 רעד ןיא חרזמ וצ ךַאילש םעד ןייגרעביא טוװּורּפעג ןבָאה ייז תעב ,ןליוק יד ןופ ןרָאװעג

 רעשיסור רעד זיב שזַא ןגיוצעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעדלעװ עסיורג יד וצ גנוטכיר
 .עירָאטירעט

 ךנו ענ

 עצנַאג רעזדנוא .רעדלעפ יד ןיא ןײגסױרַא ןֹוא ןפיולטנַא ןזיוװַאב רימ ןבָאה טכַאנייב

 ןייז ןוא ,לטָאמ ,ךורב ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה זדנוא טימ .ןעמַאזוצ ןעוועג זיא עפורג

 ףיוא ןריפרעבירַא זדנוא לָאז רע יױג ןטנַאקַאב ַא ןעגנידעג טָאה לטָאמ .םהרבַא רעגָאװש
 ,רעייש ַא ןיא ןגָארקעגניײרַא ךיז ןבָאה רימ .שטיוועקשילא ףרָאד ןיא יורטש רעטנוא רופ ַא
 ,יורטש יד ןיא ןטלַאהַאב ךיז ןוא ,זיא רעמיטנגייא רעד רעװ וליפַא קידנסיוו-טשינ

 זַא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה רעטעּפש) קעבָארַאּפ ַא טקרעמַאב ךימ טָאה ירפ סנגרָאמוצ

 ױזַא ןעוועג ןיב ךיא רעבָא ,רימ וצ וצ זיא רע .(רענעגנַאפעג-סגירק רעשיסור ַא זיא סָאד
 ךיז טָאה רע .טרָאװ ַא ןדערסױרַא טנעקעג טשינ בָאה ךיא זַא ,טלמוטעצ ןוא טשימעצ

 ךימ טָאה יז רָאנ יו ...לדנימ רעטסעווש ןיימ טריפעגוצ רימ וצ ןוא בוטש ןיא טרעקעגמוא
 טייקילעפוצ ַא ךרוד זיולב זַא .ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס .תושלח ןיא ןלַאפעג יז זיא ןעזרעד

 .ןטלַאהַאבסיוא ךיז טָאה לדנימ רעטסעווש ןיימ ּוװ טרָא םעד ףיוא ןעמוקעגנָא רימ ןענעז
 ןיימ ןעק רע זַא ןעזעג שטיװעשַאמָאט ַאלָאק טָאה ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס יו

 ןופ סיטלָאס םוצ טריפעגרעביא ריא רע טָאה ,ךיז ייב ןטלַאה טשינ רעמ רעטסעווש

 :טגָאזעג םיא טָאה ַאלָאק .שטיוד-סקלָאפ ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,שטיװעקשילָא ףרָאד

 "!ןיוה רעייז ןיא ןסקַאוװעגסיױא ןיב ךיא ,ןעװעטַאר ריא טזומ וד,

 -רעביא ןבָאה רימ סָאװ טלעג םעד ןופ רַאפרעד טלָאצַאב ךיוא סיטלָאס םעד טָאה רע
 ןפָאלטנַא ןענעז רימ תעב םיא ייב ןזָאלעג

 ךיז וצ ןעמוק טנעקעג טשינ בָאה ןוא טשימעצ ןצנַאגניא ןעוועג ךיא ןיב געט סקעז

 לגוסמ ןעוועג טשינ ןיב ךיא .טייצ עטצעל יד טכַאמעגכרוד בָאה ךיא סָאװ םעלַא םעד ןופ
 ןעמַאזוצ .ךיז וצ ןעמוקעג זייווכעלסיב ךיא ןיב רעטעּפש .ךאז םוש ןייק ףיוא ןריגַאער

 ןיא ןטלַאהַאבסיױא ךיז ןוא ץַאלּפ םעד ףיוא ןבילבעג רימ ןענעז םהרבא ןוא לדנימ טימ

 י-סיוא ךיז ןבָאה סרעגָאװש עדייב ענייז ןוא לטָאמ .לַאטשיםיריזח םעד רעטנוא בורג ַא

 ,ןגעקטנַא זיוה טייווצ ַא ןיא ןטלַאהַאב
 רעניַארקוא טימ ןרופ ייווצ .יירעסיש א טרעהעג רימ ןבָאה ירפ קיטנוז ןסיוועג ַא

 :תיבה-לעב םוצ ןפורעגסיוא ןבָאה רעניַארקוא יד .זיוה רעזדנוא וצ ןעמוקעגוצ ,ןענעז

 יו ןדיי סיוא טסטלַאהַאב וד זַא טגָאז ןעמ;
 יסגירק רעשיסור רעד -- קעבָארַאּפ רעד .בורג ןיא ןטלַאהַאב ןגעלעג ןענעז רימ

 יד ןבעגעג טָאה תיבה-לעב רעד .טסימ טימ בורג יד טקעדעגוצ טָאה -- רענעגנַאפעג

 ןבָאה ייז .טרוכישעגנָא קרַאטש ךיז ןבָאה ייז זַא ,ןפנָארב ליפיוזַא ןעקנירט וצ ןטנַאיצילַאּפ

 ןייק זַא טגייצרעביא ךעלקריוו ךיז ןבָאה ןוא יורטש ןיא ןטענגַאב ערעייז טימ ןכָאטשעג
 ךיז טָאה'ס יו .ןרָאפעגקעװַא ןוא זיוה סָאד טזָאלרַאפ ןבָאה ייז .ָאטשינ ָאד ןענעז ןדיי

 סָאד טָאה רע .ַאלָאק ןעועג ךיוא ןטנַאיצילָאּפ יד ןשיווצ זיא ,ןזיוועגסױהַא רעטעּפש

 סנטיײצַאב ךיז ןלָאז רימ ידכ ,ףיוה ןיא ןיײרַא ןענייז ןטנַאיצילָאּפ יד רעדייא ןסָאשעג

 .ןטלַאהַאב
 הנכס ַא זיא'ס ןוא רערעכיז ןייק טשינ זיא ץַאלּפ רעד זַא ןעזעג רימ ןבָאה ןַאד

 -לעב ןופ ןבעל סָאד הנכס א ןיא ןלעטש טלָאװעג טשינ רימ ןבָאה ךיוא .ןביילב וצ ָאד

 .םיא ייב טקעדטנַא זדנוא טלָאװ ןעמ ןעוו לַאפ ןיא ןדייל טנעקעג טלָאװ רעכלעוו ,תיבה

 ,ץַאלּפ רעדנַא ןַא ןכוז קעװַא ןוא טרָא סָאד טזָאלרַאפ ןבָאה רימ
 ןיא ,זױה רעזדנוא ןיא שטשישזָאר ןייק טכַאניײב ןייג ןסָאלשַאב ךיא בָאה לָאמנייא

 ַאלָאק ןופ ןעוועג עקַאט זיא רע .שטיװעשַאמָאט עקרָאב טבעלעג ןַאד טָאה'ס ןכלעוו

 טָאה ןוא טימעסיטנַא רעסיורג ַא ןעוװעג זיא רע רעבָא ,החּפשמ סעשטיװעשַאמָאט

 סָאװ ,חצור ַא שממ ןעוועג זיא רע .םישעמ עקידתירזכַא ענייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז
 ,ךייט ןיא ןדיי ןפרָאװעגנײרַא קירב רעד ןופ טָאה רע .ןדיי טעדרָאמרעד טסבלעז טָאה

 ,טעברַא רעד ןופ ןעגנַאגעג ןענעז ייז ןעוו ייז קידנסיש



 :שירָאגעטַאק טגָאזעג ןיא םיא וצ ןײרַא ןיב ךיא

 טסלָאז וד יאנתב זיירפ ןטוג ַא רָאפ ריד גייל ךיא רעבָא ,ןסיש ךימ טסנעק וד.

 ."ןטלַאהַאבסױא זדנוא

 רעטנוא ןבָארגעגסױא ןבָאה רימ סָאװ .בורג ַא ןיא ןטלַאהַאב זדנוא ןענַאטשַאב זיא רע

 -עגרעטנוא וליּפַא רימ ןבָאה לָאמניײא .ןכָאו ייווצ םיא ייב ןעוועג ןענעז ריִמ .לָאּפ רעד

 רעבָא ןענעז רימ .ןענעגרה וצ זדנוא ױזַא יו ןעקנַאװ טימ ּפָא טדער רע יװ ,טרעק

 .שינעטלעהַאב רעזדנוא ןופ טכַאנ ערעטצניפ ַא ןיא ןפָאלטנַא סנטיײצַאב

 אכוליריק ףראד ןיא שינעטלעהאב א ןיא
 ךיז טָאה סָאװ ,אכוליריק ףרָאד ןיא טריפעגרעביא רימ ןבָאה לדנימ רעטסעוװש ןיימ

 .טכַאנ רעד ןטימ ןיא ןעגנַאגעגכרוד רימ ןענעז ךייט םעד .ריטס טייז רענעי ףיוא ןעניפעג

 סָאד .ןַאדגָאב ןעמָאנ ןטימ ,רעניַארקוא ןטנַאקַאב ַא ןיפ זױה םוצ וצ ןענעז רימ

 ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ליפ ןענופעג ךיז ןבָאה קינייװעניא ןוא ןטכױלַאב ןעוועג זיא זיוה

 זיא ןַאדגָאב .(ןפנָארב רעשימייה) "ןָאגָאמַאס , ליפ ןעקנורטעג ןוא עקנַאלוה ַא טכַאמעג

 ףיוא גנונױטשַאב טימ טָאה רע .רעטצנעפ ןיא טּפַאלקעגנָא ןבָאה רימ יו םעדכָאנ סױרַא

 טָאה רע .עקידעבעל זדנוא ןעז וצ ןגױא ענעגייא ענייז קידנביולג טשינ טקוקעג זדניא

 .ןוז סלשיפ ןעז וצ טכירעג טשינ ךיז

 זדנוא טָאה רע .רוכיש קרַאטש ןעוועג זיא רע .ןגירשעגסיוא רע טָאה -- *!טסבעל וד,

 :טקיאורַאב רַאגָאז זדנוא ןוא ןסע וצ ןבעגעג ,בוטש ןיא טריפעגניירַא

 ךיז טניפעג ָאד ,טעז .ןבעגסױרַא טשינ ָאד ךייא טעוװ רענייק ,טשינ ךיז טקערש,

 ."ריטרעזעד רעשטייד ַא וליפֲא

 רעד ןיא ןעמונעגלײטנָא טָאה סָאװ ,שטייד ַא ףיוא ןזיוועגנָא רעגניפ ןטימ טָאה רע

 ןוא לדנימ רעטסעװש ןיימ םיא ייב ןטלַאהַאבסױא ןעוועג םיכסמ טָאה ןַאדגָאב .הביסמ

 ,רעייש ןייז ןיא ןטלַאהַאבסױא ךיז טָאה יז .ריא ףיוא ןבעג גנוטכַא

 דיי א -- "ריטרעזעד רעש טייד , רעד

 ךורב ,ץיװָאטַאק ןופ דיי א זיא רע :דוס ןייז טקעדטנַא טָאה "ריטרעזעד רעשטייד , רעד

 רעדיינש סלַא ףרָאד ןיא טעברַאעג טָאה רע .ןריּפַאּפ ?עשירַא , ףיוא טבעל ןוא ,ןַאמניילק

 המחלמ רעד ךָאנ) ..ריטרעזעד רעשטייד א זיא רע זַא ,טלייצרעד רע טָאה םייוג יד ןוא

 .(ןויצל-ןושאר ןיא לארשי ןיא טציא ןבעל ייז .רעטסעווש ןיימ טימ טַאהעג הנותח רע טָאה

 -סיא ךיוא זה ןקיזָאד םעד ןיא ךיז ןבָאה ןזיועגסױרַא רעטעּפש ךיז טָאה'ס יו

 וצ ןגױצַאב טוג ךיז ןבָאה ףרָאד ןיא םייוג יד .קושטרעס לסָאי ןוא עווָאלס ןטלַאהַאב

 .ןטלַאהַאבסױא ייז ןופ עקינייא וליּפַא ןבָאה ןוא ןדיי

 רעד ןיא קעװַא ןוא ךייט םעד ןייגכרוד ןסָאלשַאב ןבָאה (קעמָא) םהרבַא ןוא ךיא

 קַאלָאּפ םוצ ןיײֹרַא רימ ןענעז הרירב ןייק קידנבָאה טשינ .עקנַאינלָאוו ןופ הביבס

 .המחלמ רעד רַאּפ ןופ ךָאנ טימעסיטנַא רעטסּוװַאב ַא ,םיריזח ןופ רחוס ַא -- יקסנַאשזיר

 .רעייש ןיא ןטלַאהַאבסיוא זדנוא ןייז םיכסמ לָאז רע טגייצרעביא םיא טָאה יורפ ןייז

 טשינ ןבָאה רימ לייו ,ןבירטעגסױרַא זדנוא רע טָאה טייצ רעצרוק ַא ךָאנ רעבָא

 .ןלָאצַאב וצ טלעג ןייק טַאהעג

 יד ךרודַא ןוא קירב םעד ןעגנַאגעגכרוד קיטכיזרָאפ רימ ןענעז טכַאנײב לָאמנייא

 טנגעגַאב ןבָאה רימ .שטשישזָאר ןיא סַאג-טּפיוה רעד ןופ גנוטכיר רעד ןיא סַאג-עבמַאב

 ןדַאלעגנייא זדנוא טָאה רע .יירעכלימ רעד ןופ רעמיטנגייא םעד ,שטיװעשַאמָאט ַאיטסַאק

 זדנוא ןטלַאה רעבָא ,ןסע ןבעגעג ןוא ןעמונעגפיוא ןייש רעייז זדנוא ,בוטש ןיא ךיז וצ

 יז ןשיוװצ ןוא ןשטנעמ ליפ ןעמוק יירעכלימ ןייז ןיא לייו ,טנעקעג טשינ רע טָאה

 ןעוועג זיא סָאװ לוונמ רעסיורג ַא -- גנוקלעמיךלימ רעד ןופ רעריפנָא רעד -- אוואיוק

 .ןדיי וצ גנואיצַאב רעטכעלש ןייז ןופ טסּוװַאב

 ןטנָאנ ןיא ןגָאװ ַא ףיוא טריפעגסױרַא שטיװעשַאמָאט ַאיטסָאק זדנוא טָאה טכַאנייב

 יד ןשיװצ ןעגנואיצַאב יד טרעגרערַאּפ ךיז ןבָאה טייצ רענעי ןיא .עכוליריק ףרָאד

 עקידכעבענ יד ןיא וליפַא טקיטיױנעג ןַאד ךיז ןבָאה ןקַאלָאּפ יד .רעניַארקוא יד ןוא ןקַאלָאּפ

 ןטעבעג זדניא ןבָאה ןקַאלָאּפ יד ןוא ףרָאד שיליוּפ ַא ןעוועג זיא עכוליריק .ףליה עשידיי
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 ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג ןענעז'ס ןוא ,רעוועג ןבעגעג וליפַא זדנוא ןבָאה ייז .ףרָאד סָאד ןטיה

 רעניַארקוא יד ןגעק ןפמַאק יד ןיא טקילײטַאב ךיז ןקַאלָאּפ יד טימ ןעמַאזוצ ןבָאה ןדיי יד

 ,ןשטייד יד ןוא

 טולב ןסאגראפ סרעטומ ןיימ ראֿפ המקנ יד
 .טסווורעד ךיז רימ ןבָאה םיא ןופ .קושטשאשאמ קַאלָאּפ םעד ייב ןעוועג ןענעז רימ

 רעד טעגרהרעד טָאה ריא .רעטומ ןיימ ןרָאװעג טעדרָאמרעד זיא'ס ױזַא יוװ ,םיטרּפ

 רעטומ ןיימ ןטלַאהַאב ןעוועג םיכסמ טָאה רע .קערַאשזַאּפ ףרָאד ןיא ןאפאראס רעניַארקוא
 ןוא טלעג סָאד ןעמונעגוצ ריא ייב טָאה רע ןעוו םעד ךָאנ .טלעג עמוס עסיוועג ַא רַאפ
 זיירּפ ןדעי רַאפ ןסָאלשַאב בָאה ךיא .דלעפ ןיא טעדרָאמרעד ריא רע טָאה ,ןכַאז עריא עלַא
 ,טולב ןסָאגרַאפ סרעטֹומ ןיימ רַאפ ןעמענ המקנ

 רעזדנוא ןבעגּפָא ייז לע ךיא זַא ,קושטשאשאימ ןופ ןיז ייווצ יד טגָאזעגוצ בָאה ךיא

 ייז ביוא ,קערַאשזָאּפ ףרָאד ןיא ןאפאראס ןופ זיוה ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,ןגעמרַאפ ץנַאג

 ןיא .ןענַאטשַאב ףױרַאד ןענעז ייז .טולב סרעטומ ןיימ רַאפ ןעמענ המקנ ןפלעה רימ ןלעו

 ןוא ןסקיב ןעמונעג ,רענַאזיטרַאּפ עשיסור יװ ןָאטעגנָא ךיז רימ ןבָאה גָאט ןקידקיטנוז ַא

 ןיירַא ןיב ךיא ,קערַאשזָאּפ ףרָאד ןיא ,ןאפאראס ןופ זיוה ןיא ןעמוקעג ןוא רעוועג-ןישַאמ

 יד טנעקרעד בָאה ךיא .ןטרָאק ןליּפש ךעלרָאּפ עגנוי יירד ןענופעג טרָאד ןוא בוטש ןיא

 רעטכָאט ןוא ןוז רעד ךיז ףיוא ןגָארטעג ןבָאה סָאװ ,רעטסעוװש ןוא רעדורב ןיימ ןופ ןכַאז

 ךלַאב ךיז בָאה ךיא .ןקָארשרעד קרַאטש ךיז ןבָאה יורפ ןייז ןוא יוג רעד .ןאפאראס ןופ

 : ןעףעג זיא עגַארפ עטשרע ןיימ .ןקיטש ןבױהעגנָא םיא ןוא ןענאפאראס וצ ןָאטעג םענ ַא

 "? רעטומ ןיימ זיא ווו,

 :ןעיָאװ ןוא ןעיירש ןביוהעגנָא טָאה רע

 ,,?טרסמעג רימ ףיוא טָאה ןעמ ,טעגרהעג טשינ ריא בָאה ךיא,

 ,ןעירשעגסינוא םיא וצ ךיא בָאה -- *! ןכַאז ערעזדנוא ּפָא ביג,

 טעגרהעג ןבָאה רימ .ןכַאז ערעזדנוא ןופ עקינייא ןטסַאק ַא ןופ ןגױצעגסױרַא טָאה רע

 .זיוה סָאד טנערברַאפ ןוא ןיז ענייז ןופ םענייא

 ֿפא ןטערט ןשטייד יד
 לָאמנײא .קושטשאשאמ רעױּפ םייב תומהב ןופ ךעטסַאּפ ַא ןרָאװעג ךיא ןיב רעטעּפש

 ךיא ןיב גנושַארעביא סיורג ןופ ןוא ּפָא טערט ײמרַא עשטייד יד יוװ ןעזעג ךיא בָאה
 ףיוא רימ טטַאלק רעצעמע יו טליפרעד ךיא בָאה גנילצולּפ .טריזילַארַאּפ שממ ןעוועג
 :טגָאז ןוא עציילּפ רעד

 "! יירפ ךָאד טסיב ?וטספָאלש סָאװ;

 ,יײמרַא רעטיור רעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה רעכלעוו ,וועיק ןופ דיי ַא ןעוועג זיא סָאד

 רימ .ןדיי עקינייא ןבילקעגפיונוצ ךיז ןבָאה'ס .שטשישזָאר ןייק ןעמוקעג ןענעז רימ
 ןעמ ןוא סופיט ףיוא ןרָאװעג קנַארק ןיב ךיא .זיוה רעזדנוא ןיא ןעניווו ןיירַא ןענעז

 טימ ךיז טָאה רעש עגייפ .ץיה עכיוה רעייז טימ ,לָאטיּפש ןיא טריפעגקעוװַא ךימ טָאה
 ,תוחוכ יד וצ לסיבַא ןעמוקעג ןיב ךיא זיב ,שפנ תריסמ סיורג טימ ןעוועג לּפטמ רימ

 שטשישזאר ןיא קיווצ

 ןשיוצ ןענופעג רעדיוו ךיז בָאה ךיא ןוא ןשטייד יד טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה גנילצולּפ

 ןענעז ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ןוא ריטס םעד רעבירַא ןיב ךיא .םידדצ עקידנעפמעק ייווצ
 טָאה ײמרַא עטיור יד ןעוו .וועיק ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז רימ זיב חרזמ וצ ןפָאלעג רימ
 ןעמ .שטשישזָאר ןייק טרעקעגמוא רעדיוו ךיז רימ ןבָאה ברעמ ףיוא טקירעגסױרָאפ ךיז

 ,ןָאילַאטַאב ןלעיצעּפס ַא ןיא טריזיליבָאמ דלַאב םירוחב עגנוי עקינייא ךָאנ ןוא ךימ טָאה

 רעד ןופ רעפלעהטימ עשטייד ענעדישרַאפ ןוא סעצװָארעדנַאב יד טיהעג טָאה סָאװ
 ןוא .דיװק.נ רעד ןופ ןרָאװעג טּפַאכעג ןענעז עכלעוו ,גנורעקלעפַאב רעשיניַארקוא

 ,ןרָאװעג טריטסערַא



 "המקנ,, עּפורג יד
 ןיא טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה .ןבעל םייב ןבילבעגרעביא ןענעז עכלעוו םירבח עגנוי ןביז

 עשיניַארקוא יד ןיא ןעמענ המקנ ליצ ןרַאפ טלעטשעג ךיז טָאה עכלעוו ,עּפורג  ַא

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןיקוב ,וועיק ןופ דיי ַא ןופ ףליה ןעמוקַאב ןבָאה רימ .רעדרעמיןדיי

 ךיז רימ ןבָאה המכסה ןייז טימ .שטשישזָאר ןופ טנַאדנעמָאק-טָאטש ןופ רעטערטרַאפ רעד

 רָאיַאמ ןשיטעיװָאס ַא ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא עּפורג רעלעיצעפס ַא ןיא טריזינַאגרָא

 : ןדיי ןביז עדנעגלָאפ יד ןעוועג ןענייז עּפורג "המקנ, רעד ןיא .ַאשָאילע ,.ד.וו.ק.נ ןופ

 קיזייא ,רעטשייפ (עלעדיא) הדוהי ,ץלַאז םייח ,ל"ז רעגניז אבא ,ל"ז רעקעב רשא

 .רעטיױר לשרעה ,ךיא ןוא (קינאילוא ןופ) רָאש קיציא ,רעשיילפ

 טעשַאּפעג ךיז ןבָאה סָאװ ,.דיו.ק.נ רעד ןופ דרעפ יד ןעמענ רימ ןגעלפ טכַאנייב

 שידיי טביורעג ןוא ןדיי טעדרָאמעג ןבָאה עכלעוו םייוג יד וצ ןעמוק ,עקנָאל רעד ףיוא

 .תוחּפשמ ערעייז טרידיווקיל ךיוא ןוא םיחצור עקיזָאד יד ןסָאשעג ןבָאה רימ .סטוג ןוא בָאה

 ןיא המקנ עניילק ַא ןעוועג זיא סָאד .ךיור ןטימ טזָאלעגקעװַא רימ ןבָאה רעזייה ערעייז

 .זדנוא ןגעק ןעגנַאגַאב ןענעז ייז סָאװ ,סנכערברַאפ יד טימ ךיילגרַאפ

 ןבָאה ןוא קערש סיורג ןופ ןעמייה ערעייז טזָאלרַאפ ןבָאה רעכערברַאפ יד ןופ ךַאסַא

 ערעיײז ןיא ןעלגנירמורַא ייז ןגעלפ רימ .רעדלעפ ןוא רעדלעוװ יד ןיא ןטלַאהַאבסױא ךיז

 טשינ טכַאמעג ךיז טכַאמ עשיטעיווָאס יד טָאה טשרעוצ .ןּפַאכ ןוא ןשינעטלעהַאב

 יירפ ױזַא טנעקעג טשינ רימ ןבָאה רעטעּפש רעבָא ,םישעמ ערעזדנוא ןופ קידנסיװ

 .ןרירעּפָא
 יַארקוא עשיטסילַאנָאיצַאנ יד ןריטסערַא ןײלַא ןגעלפ ןענַאגרָא-טכַאמ עשיטעיווָאס יד

 -רעּפ וצ טזָאלרעד טשינ ןבָאה ןענַאגרָא-טכַאמ יד .ריביס ןייק ןקישקעװַא ייז ןוא רענ

 .ןטקַא-המקנ עכעלנעז
 זדנוא טימ ךיז טָאה ָאד .לעװָאק ןייק ןעמוקעגנָא ןוא שטשישזָאר טזָאלרַאפ ןבָאה רימ

 טָאה סָאװ ,לעװַָאק ןופ דילַאװניא-המחלמ רעשידיי ַא -- ןירָאטעיפ אקטעיּפ ןעמונרַאפ

 ןרָאװעג טריזיליבָאמ זיא רעכלעוו ,רעגָאװש ןיימ .וויטַארעּפָאָאק ןשהכולמ טימ טריפעגנָא

 ןסָאלשַאב רימ ןבָאה ןעמַאזוצ ןוא טרעקעגקירוצ ךיוא ךיז טָאה ,ײמרַא רעטיור רעד ןיא

 טנעקרעד ךיא בָאה סַאג ןפיוא .ןילבול ןייק ןעמוקעגנָא ןיב ךיא .ןלױּפ ןייק ןרָאפקעװַא

 רעטוג ַא ןעוועג זיא רעכלעוו .שטשישזַאר ןופ רעציפָא רעשיליוּפ ַא ,קוינַאמָאר קעלָאב

 .ןדיי ןופ דניירפ
 עשילױּפ ַא ,אקסאלסוגָאב יורפ יד ןילבול ןיא ךיז טניפעג סע זַא טלייצרעד טָאה רע

 עכלעוו ןֹוא שטשישזָאר ןיא ןדיי ןדרָאמ ןיא ןעמונעגלײטנָא טָאה עכלעוו ,עקטימעסיטנַא

 ןבעגרעביא ריא ןסָאלשַאב ןבָאה רימ .רעריפ-רעדנָאז םעד ןופ עטבילעג יד ןעוועג זיא

 טבעלעג ןילבול ןיא יז טָאה ללכב ןוא ןענעקייל סעלַא טוװּורּפעג טָאה יז .ײצילַאּפ רעד
 ךימ רעסיוא תודע סלַא ןטערטעגסױרַא ןענעז ריא ןגעק רעבָא .ןעמָאנ ןדמערפ ַא רעטנוא

 טלייצרעד ןבָאה רימ .קעלָאב ריציפָא רעשילוּפ רעד ןוא שאלפ לאכימ ,ןּוג לשנַא ךיוא
 עכעלטנירג ַא ךָאנ .ןשטייד יד טימ טעברַאטימ ריא ןגעוו ןוא סנכערברַאפ עריא ןגעוו

 .הסיפת ןרָאי עגנַאל וצ ןרָאװעג טפשמרַאפ יז זיא גנולדנַאהַאב
 "החירב , רעד ןיא טעברַאעגטימ טרָאד ןוא ןעכנימ ןייק קעװַא רימ ןענעז ןילבול ןופ

 .1948 רָאי ןיא ןעמוקעגנָא ךיא ןיב לארשי ןיא .גנוגעווַאב
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 קירוצ ףיוא קילב א

 ראלאטס הקברו

 טעוו ,לָאמַא םעד ןיא רעבירַא ךיז גָארט ןוא טונימ עכעלטע ףיוא ןגיוא יד ןכַאמרַאפ ווּורּפ

 ,ןרָאי-רעדניק עכעלקילג-בלַאה ,עכעלקילג יד ןופ דליב ַא ךָאנ דליב ַא ןפיולכרוד ריד רַאפ

 רעד ןופ טייקנייש רעד טימ טשימעגסיוא תומולח ,ןעגנוניישרעד םורַא ןבעווש'ס

 .ןבעל ןלערוטלוק ןוא ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי ןופ ןשינעעשעג ןוא רוטַאנ רעניארקוא

 יע ט אע ט

 ןעמ .זיירק ןשיטַאמַארד ןשידיי ןופ רעטַאעט סנײטשנערָאג ןיא גנולעטשרָאפ ַא וטסעז טָא

 ףיוא ןיוש ןעייטש ןטַאי-הרבח .סעמַאש רעטלַא -- ישזער ,"רעקיכלימ רעד היבוט, טליּפש

 א ןָא ןעלגומשכרוד ןבעגעגנייא ךיז טָאה'ס ןעמעוו ןוא טעליב ַא טימ רע ,עקרָאלַאג

 ...טעליב

 עביל יד ,(סעמַאש) ןהיבט ןופ טרָאװ רעדעי ןעמ טגנילש רעליימ ענעּפַא טימ

 ךיז טכַאד'ס ןוא תומשנ עשירעדניק יד ןיא ףיט ןיירַא טגנירד עקטעּפ ןוא הווח ןשיװצ

 ..לטעטש ןיא ָאד רָאפ טמוק ץלַא זַא ,רָאג

 ךיז טגייל'מ ןוא ..למיה ןופ ּפָארַא ןלַאפ רעדניק יד .טקידנעעג גנולעטשרָאפ יד
 | .ןטעב יד ןיא

 טסעג רעדַאנַאק יד טסיוגַאב ראלָאטס הקבר

 גאטראפ גנילירפ "'יי רעיז תעב רעגרעב יאול ןוא עינָאס
 .שטשישזָאר-תיב ןיא

 ךיז ןקור רעדניק .םורַא ןוא םורַא יוט רעד ךָאנ טגיל'ס .ךיז טזיײװַאב יז סָאװ םיוק ןוז יד י

 טגנירּפש'ס רעװ ,םיווש ַא ןּפַאכ רעטס םוצ טפיול'ס רעוװ .ךעלזייה יד ןופ סױרַא םַאזגנַאל

 סעקעט יד טימ רעדניק ןיוש ןעמ טעז טָא ןוא ,זָארג םענירג ןיא ךעלסיפ עסעװרָאב טימ

 ,הבישי ןיא ,לוש-סקלָאפ ןיא רע ,"תוברת, ןיא רע ,ןפיול סעצײלּפ יד ףיוא

 ,ןגיבנגער רעקיברַאפליפ ַא ךיז טזייווַאבס ןוא לדנעגער ַא טפירט'ס .גָאטימכָאנ

 ,לטעטש ןרעביא טגנעה סָאװ

 ,"ריעצה רמושה , ,םיצולח : סעיסוקסיד עסייה ךיז ןרעקַאלפעצ טנגוי רעד ןשיווצ
 ַא ןגעו טמולח'ס רעוו ןוא הנידמ רעשידיי ַא ןגעוו טמיורשס רעוו .עקניל ןוא ר"תיב
 ..ללכב טלעוו רערעסעב

 רמועב גיי'ל

 ןעמ ,לפָאטרַאק טָארב ,רעייפ ַא טגיילעצ ןעמ .דלַאװ רעקווישטאּפָאק ןיא גולפסיוא ןַא

 טּפַאלק'מ ןוא טיורב ץרַאװש ןוא לּפָאטרַאק ענעטָארבעג טימ גנירעה סיב ַא טּפַאכ

 .!לכַאמ ַא סָאד זיא ,ָאה .רעייא עטברַאפעג
 ,ץרּפ .ל .י ןופ ןעגנולייצרעד טנייל ,ענליוו ןופ ןַאלּפַאק לקנַאי ,רערעל רעד

 גאטימכאנ תבש

 יד יו ,"קיטַאשטשערק,) סַאג יאמ ןט-2 ןפיוא ןסָאגעגסױרַא ךיז ןבָאה ןיילק ןוא סיורג
 ןוא ןיהַא טריצַאּפש ןעמ .רעדיילק-תבש ןיא טצוּפעגסױא ,(סַאגטּפױה יד ןפור םיציל

 ןסיג םינוגינ בעל שידיסח סױרַא טלַארטש לוש רעקסירט ןופ .טכַאנרַאפ תבש .רעהַא
 ,סרעסעב סעּפע וצ טפַאשקנעב טימ ףיונעצ ךיז

 ,קירוצ ןוא ןיהַא ךיז טגיוו ,םש-לעב לשרעה רעטלַא רעד טייטש לוש רעד ןטימ ןיא

 ַא טימ דיי רעקיסקּוװנײילק ַא זיא סָאד .עזַאטסקע עכעלטסייג עפיט ןיא ןיירַא טייג

 יד ןיא רע טּפַאלק קיטשרענָאד ןדעי .ןגיוא ענעסָאגרַאפ עיולב ייווצ ,דרָאב רעלעגיסייוו
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 רעװ ןוא טלָאצ'ס רע .תבש ףיוא ןווייה טגנערב ןוא ,איבנה והילא ןַא סעּפע יוװ ,ןריט
 ...גרָאב ןקיביײא ףיוא טמענ'ס

 לטעטש ןיא דירי א

 -רעביא זיא ,ץַאלּפיץרּפ ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טייצ עסיוועג ַא טָאה סָאװ ,קרַאמ רעד

 טימ טקַאּפעגנָא ןענעז רענעגעוו ערעייז .רעפרעד עקימורַא יד ןופ ןרעױּפ טימ טליפעג

 וויא.א רעטוּפ ,זדנעג ,רעניה ,(סעדגַאי ,ךעלעּפנייו ,לשנייוו) טכורפ ,האובת

 ןטיילק עשידיי יד ןיא ךיז ןזָאל םירעױּפ יד ןוא טפיוקרַאפ ץלַא זיא העש עכעלטע ןיא

 ץלַא .רעדילק ,ךיש ,טפאנ ,ןפנָארב ,גנירעה ,ףייז :ןשינפרַאדַאב ערעייז ןפיוקנייא

 עכעלדירפ סָאד זַא ,ךיז טכַאד'ס .דירי ןופ קירוצ טרָאפ'מ ןוא ןגָאװ ןפיוא טגײלעגפױרַא

 .קיבײא ףיוא קרַאטש ןיא ךעלריטַאנ זיא םייוג ןוא ןדיי ןשיוװצ ןבעלנעמַאזוצ

 טולב סעל'המלש

 יד .דלעפ-טולב ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ץַאלּפיקרַאמ רעבלעז רעד זיא םיצולפ

 .ןדיי יד ןלַאפַאב שירעדרעמ ןבָאה ,ןרידנומ-רעלטיה ןיא ,רעניַארקוא ןוא ןשטייד

 רָאטקָאד ַא טכוזעג ,ץַאלּפ-קרַאמ ןפיוא ,קיטנוז ַא ,ןפָאלעג זיא רַאלָאטס על'המלש

 ןַא ןופ ,טולב סָאד .ןסָאשרעד םיחצור עדליוו יד םיא ןבָאה .עמַאמ רעקנַארק ןייז רַאפ

 זיב ,רענייטש-ייסָאש יד טקעדַאב טָאה ,לרעדורב ןיילק ןיימ ,עלעגניי שידיי קידלושמוא

 .רעדילג עקידנדער ,עקידעבעל ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז ןבָאה ייז

 םיצולּפ רימ טָאה ,ײסָאש רעד ףיוא ןטָארטעג 1946 רָאי ןיא בָאה ךיא ןעוו ןוא

 ןַא ןָא טכָאק'ס ,ןעור טינ ןעק טולב סעל'המלש ןיימ .סיפ עניימ ןיא ןענערב ןבױהעגנָא

 .לוק ןייז ןעקרעד ןוא רעה ךיא !טיירש'ס ןוא רעהפיוא

 ,ָאטשינ רעמ זיא לטעטש סָאד

 .ןייטש רעטושּפ א ןבילבעג

 ,ןײלַא טמותירַאפ טייטש רע

 ...םוטש ,קיטעמוא

 ,םולב ןייק טינ ,לזערג ןייק טינ

 .דמערפ -- טמעשרַאפ ,טנרָאצרַאפ רע טייטש
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 לוויטש ןשטייד ןרעטנוא

 רעדיינש לרעב

 ןשיווצ ,ןדיי 10 טעגרהעג ייז ןבָאה ןשטייד יד ןופ ןעמוקניײרַא ןופ גָאט ןטשרע םעד ןיוש
 עלַא ןלױפַאב ןשטייד יד ןבָאה סנגרָאמוצ .ןעפנָארב לטָאמ ןוא דרָאבמילק המלש יז

 ןדיי טרעדנוה רָאּפ ַא ןעמוקעג ןענעז'ס .רעטַאעט סנייטשנרָאג ייב ןעלמַאזפיונוצ ךיז ןדיי
 ןלָאז ןדיי יד זַא ,לעפַאב ַא ןעמוקעג דלַאב זיא'ס .ןעייר ןיא טלעטשעגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ

 ךעלדנעטשרַאפ ןבָאה ןדיי יד .תושר רעייז ןיא ךיז טניפעג סָאװ רעוועג סָאד ןבעגּפָא
 םייוג יד ןבָאה ווָאבילַאשז ףרָאד ןיא ןגעקַאד .ץיזַאב רעייז ןיא רעוועג ןייק טַאהעג טשינ
 ,תושר רעייז ןיא טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןלייט-רעוועג עקינייא ןבעגעגּפָא ָאי

 ןפיול ןלױפַאב ייז טָאה'מ .סטכעלש םוש ןייק ןעשעג טשינ ןדיי יד זיא גָאט םעד

 יד טימ ןבירטעגרעטנוא ייז טָאה'מ .ןייג ֹוצ ןטָאברַאפ גנערטש ןעוועג ייז זיא'ס .םייהַא
 | ,ןסקיב יד ןופ סעבלָאק

 .ןַאמלעּפָאק לאיתוקי טעגרהרעד ןפוא ןכילרעדרעמ ַא ףיוא ןעמ טָאה סנגרָאמוצ

 ןבָאה ןשטייד יד ןוא קרַאמ ןיא ךיז ןביילקפיונוצ ןרָאװעג ןלױפַאב ןענעז ןדיי יד
 ברה ,רָאטקעּפס ריאמ ,רעלעג קישטמהרבַא ןופ דנַאטשַאב ןיא טַארנדוי ַא ןבילקעגסיוא

 עקינייא ךָאנ ןוא לַאמכָארק לקנַאי ,דרָאבמילק עיסיז ,זומ השמ ,רָאטקעּפס על'השמ

 םעד ןופ ךיז ןעװעטַאר טּפָאהעג ןבָאה סָאװ ,ןלױּפ ברעמ ןופ םיטילּפ ייז ןשיוװצ ,ןדיי
 / .שטשישזָאר ןיא ןבילברַאפ ןענעז ןוא טנעה סררוצ

 ןענופעג ךיז ןבָאה'ס רעכלעוו ןיא יײצילָאּפ עשידיי ַא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא'ס

 טלָאװעג ןעמ טָאה ךימ ךיוא .ןַאמַאניצ גילעז ןוא יאווַאדָאּפ עקשַאי ,רעדעּפדלָאג יאמש

 בָאה ךיא סָאװ ,םעד טימ טפיוקעגסיוא ךיז בָאה ךיא רעבָא ,טנַאיצילָאּפ ַא רַאפ ןכַאמ
 יד ןעמענפיוא ןעגניווצ טשינ ךימ לָאז ןעמ ידכ ,לבור 5000 טַארנדוי םעד טלָאצַאב
 ,עיצקנופ

 ס ע י צ ק א
 יז ,(טסניד עמייהעג) טייל ָאּפַאטסעג יד לטעטש ןיא ןעמוקעג ןענייז רעטעּפש געט ןביז

 ,עטעדליבעג ,טָאטש ןופ עטסנעזעגנָא יד ,ןדיי קיצכַא ןוא עכעלטע ןבילקעגפיונוצ ןבָאה
 ךיא קנעדעג ייז ןשיוצ .שטשישזָאר ןיא ןדיי ענעעזעגנָא ערעדנַא ןוא עכעלגעמרַאפ
 .ןַאמטוג רעביםהרבא בר ןופ םעדייא רעד ,לרעסיא ןוא םיובנעזָאר ק'המלש ןעוועג ןענעז
 טשינ ןיוש ךיז ןבָאה ןשטנעמ יד ,טעברַא רעד וצ ייז טמענ ןעמ זַא טגָאזעג ייז טָאה ןעמ
 ,ןעמוקעגמוא ןענעז ייז ּוװ טשינ ןעמ טסייוו גָאט ןקיטנייה ןזיב ןוא טרעקעגקירוצ

 טרעדנוה עכעלטע "טעברַא, רעד וצ ןעמונעג רעדיוװ ןעמ טָאה רעטעּפש געט טכַא
 לָאמ עטירד סָאד .ןעמוקעגקירוצ טשינ ןענעז ייז ךיוא ןוא עגנוי טּפיוהרעביא ,ןשטנעמ
 ןרוּפש ערעייז ךיוא .רָאי 12 ןופ רעדניק ןוא םינקז ?טעברַא, רעד וצ ןעמונעג ןעמ טָאה
 עניילק רָאג ןוא ןעיורפ ןבילבעגרעביא ןענעז טָאטש ןיא .ןרָאװעג ןדנּוװשרַאפ ןענייז
 ןעײרדסױרַא ןלַאפנייא ענעדישרַאפ טימ ןעגנולעג זיא'ס ןעמעוו עכלעזַא ךיוא ןוא רעדניק

 ןעמונעג טשינ לַאפוצ סלַא טושּפ ןענעז עכלעוו עכלעזַא רעדָא ,סעיצקַא יירד יד ןופ ךיז רתסא רעטכַאט ןוא רעדוינש לרעב

 .רעירפ ןרָאװעג רחוס-האובת רעטנַאקַאב ַא ןעוועג זיא לרעב

 עכלעוו יד זַא ,טגָאזעג טָאה -- טָאטש ןופ טנַאדנעמָאק רעד -- רעריפרעדנָאז רעד רעלכייפש-האובת ןייז ןוא טנגעגמוא רעד ןיא

 סעלַא טעוו טציא ןוא רעצעלפ עטייוו ןיא טקישעג ןעמ טָאה טעברַא ףיוא ןעמונעג טָאה'מ יט טָאה רע .ץיסילאז ףרָאד ןיא ןעוועג זיא
 יפ ןוא עניַארקוא ןיא ןעגנודניברַאֿפ עטיירב

 ןלעטשוצ ייז לָאז ןעמ טרעדָאפעג ןשטייד יד ןבָאה טייצ וצ טייצ ןופ .גנונדרָא ןיא ןייז טוט בשלאשטשוגי לי דשיווש אנו 55 ֹינ 55 יע}

 ןדנּוװשרַאפ ןענעז עכלעוו ןשטנעמ רעטרעדנוה יד ןופ ,קיאור ךרודַא ןענעז םישדח עקינייא .לארׂשי
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 טימ זיא'ס סָאװ טסּוװעג טשינרָאג טָאה'מ ןוא העידי םוש ןייק ןעוועג טשינ זיא ןרָאװעג
 ,ןעעשעג ייז

 ןוא ןעמייה ערעייז ןופ ןרָאװעג ןבירטעגסױרַא ןדיי יד ןענעז רעטעּפש םישדח ריפ

 ןיא ,ָאטעג ןיא ,"גרַאב ןפיוא , טָאטש רעד ןיפ לייט-ןופצ ןיא ןרָאװעג טרירטנעצנָאק

 ,טָאטש ןופ ןקע עלַא ןופ ןדיי טכַארבעג ןעמ טָאה ןיהַא .ןעגנוגנידַאב עכילשטנעמימוא

 יד ןופ ךיוא ןוא ,רעפרעד עקיאייברעד יד ןופ ,(קירב ןרעטנוא) ךייט טייז רענעי ןופ
 .טנגעגמוא רעד ןיא ךעלטעטש עניילק

 ,(רעלדנעה דרעפ) "ךוינָאק, םענופ זיוה ןיא החפשמ ןיימ טימ טניווװעג בָאה ךיא

 ."ענימג, רעד ןופ ןינב ןיא ןעניפעג ךיז טָאה טַארנדוי רעד ."ענימג, רעד ןגעקטנַא

 ןגרָאמירפ ןסיוועג ַא ןיא .ָאטעג ןיא ןטנַאיצילָאּפ עשידיי 20 ןרָאװעג טמיטשַאב ןענעז'ס

 םוש ןייק ןעוװעג טשינ ןיוש זיא'ס .טעברַא ףיוא ןשטנעמ 100 טרעדָאפעג ןעמ טָאה

 ןשטנעמ יד זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה עלַא .ןשטנעמ יד ןפרַאד ןשטייד יד סָאװ וצ ,לפייווצ
 ןופ ןעגנַאגעג ןענעז רעניַארקוא ןוא ןטנַאיצילָאּפ עשידיי .טיוט םוצ טּפשמרַאּפ ןענייז
 ןשיווצ ךיא ןוא ,ןשטנעמ 300 ייב דלַאװעג טימ ןבילקעגפיונוצ ןבָאה ןוא בוטש וצ בוטש

 ןיא טלעטשעגסיוא זדנוא ןוא רעלאב השמ ןופ ףיוה ןיא טכַארבעג זדנוא טָאה'מ .ייז

 עטייווצ יד ןוא טכער ןופ ןעוועג זיא ייר ןייא .ןשטנעמ 150 ןופ ייר עדעי ,ןעייר ייווצ

 ןפיול ןלױפַאב ןעמ טָאה סקניל ןופ ייר רעד ןיא ןענַאטשעג ןענעז עכלעוו יד .סקניל ןופ

 .ץַאלּפ ןפיוא ןבילבעג זיא ייר עטכער יד .ָאטעג ןיא ,םיײהַא

 רעניַארקוא יד ןוא םייהַא ןפָאלעג ןענעז רימ .ייר רעקניל רעד ןיא ןעוועג ןיב ךיא

 סעבלָאק יד טימ חצר תוכמ ןגָאלשעג זדנוא ןוא זדנוא ךָאנ ןפָאלעג ןענייז ןטנַאיצילָאּפ

 ןַאב רעד ףיױא טצעזעגפיורַא ןעמ טָאה ייר רעטכער רעד ןופ ןשטנעמ יד .ןסקיב יד ןופ

 ןעמ זַא ,ןעגנַאלק ןעגנַאגרעד ןענעז'ס) גנוטכיר רעטנַאקַאבמוא ןַא ןיא טריפעגקעווַא ןוא
 .(..עציניוו ןיא טעברַא ףיוא טריפעגקעװַא ייז טָאה

 דנורגרעטנוא רעשימאנאקע

 טיורב סַארג 50 ןופ זיולב ןענַאטשַאב זיא ָאטעג ןיא ןעמוקַאב טָאה'מ סָאװ זייּפש יד

 ןענעז'ס .גָאט וצ גָאט ןופ טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה טיונ יד ןיא רעגנוה רעד .שטנעמ ַא ףיוא

 .טיורב לבעל ַא ץעגרע ןעמוקַאב

 ןוא ןײּפש ןעמוקַאב וצ ױזַא יו ןגעוו טכוזעג ךיא בָאה טױנ ערעווש  ַאזַא ןיא

 טייו יו ןשטנעמ ערעדנַא ןפלעה ךיוא ןוא טיוט-רעגנוה ןופ החּפשמ ןיימ ןעװעטַאר

 ןַא תעב ,טנורגרָאפ ןיא ,רעדיינש ליעב

 טסעג רַאֿפ שטשישזָאריתיב ןיא עמַאנפױא

 .דנַאלסיױא ןופ
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 עיצקַא עשידרערעטנוא ןַא טריזינַאגרָא ןשטנעמ ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ בָאה ךיא .ךעלגעמ
 ַא ןיא זדנוא זיא סָאד .ָאטעג ןיא ןדיי יד ןופ בצמ ןשימָאנָאקע םעד ןרעסעברַאפ וצ ףיוא
 ,ןרָאװעג טרעטכיילרַאפ זיא ָאטעג ןיא טיונ יד ןוא ןעגנולעג סָאמ רעסיוועג

 ךיז ןבָאה ,ראילָאמס רעד ,ןייטשנארב ינעב ןוא ס'הוח שיבייל ןופ ןיז ייווצ
 ,לעװָאק ןייק רענעגעוו טימ ןרָאפסױרַא טכענ יד ןיא ןגעלפ ןוא "םייוג, סלַא ןָאטעגרעביא
 ןוא סעקליּפש ,םעדעפ ,ןיראכאס ןפיוק ייז ןגעלפ ןבעגעג ייז בָאה ךיא סָאװ טלעג ןטימ
 ןעוועג זיא'ס | רעבָא ,קרַאמ ןופ ןרָאװעג ןדנּוװשרַאפ ןענעז עכלעוו ,ןכַאז עניילק ערעדנַא
 ,םייֹוג יד ייב רעפרעד יד ןיא עגַארפכָאנ עסיורג ַא יז ףיוא

 ענעדישרַאפ ןיא טעברַא ףיוא ָאטעג ןופ ירפ ןדעי ןײגסױרַא ןגעלפ עכלעוו ןדיי יד
 ןענייז סָאװ תורוחס יד םייוג יד ייב ןטייבסיוא ןגעלפ .טנגעג רעד ןיא רעצעלּפ-טעברַא
 ןגעלפ ייז סָאװ ,זייּפש עקיטיונ ערעדנַא ןוא טיורב ףיוא לעװָאק ןופ ןרָאװעג טכַארבעג
 רעד ןופ טנװָא ןיא ךיז ןרעקקירוצ םייב עקיזיר סיורג טימ ָאטעג ןיא ןענעבנגניײרַא
 טעװעטַארעג שממ טָאה ,ָאטעג ןיא ןרָאװעג טעבנגעגניירַא זיא סָאװ ,זייּפש יד טָא .טעברַא
 רַאפ געט טכַא זיב טייקיטעט עקיזָאד יד טצעזעגרָאפ ךיא בָאה ױזַא .טיוט רעגנוה ןופ
 .ָאטעג ןופ עיצַאדיוװקיל רעד

 רעריֿפרעדנאז םעד ןופ תורזג
 לבור 50 ןלעטשוצ םיא לָאז'מ זַא טרעדָאפעג ןוא רעריפרעדנָאז רעד ןעמוקעג זיא לָאמנייא

 טפרַאדעג טָאה ןעמ זַא ױזַא ,תושפנ 400 ייב ןעוועג ןַאד ןענעז ָאטעג ןיא .שפנ ןדעי רַאפ

 ןוא ָאטעג ןרעביא סיײװכעלרָאּפ ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז רימ .לבור 20,000 ןעלמַאזפיונוצ
 ,(טשינ רע ןוא טלעג טָאה'ס רע טסּוװעג ןבָאה רימ) עכעלגעמרַאפ יד ןופ ןטעבעג
 ןוא ,ןליוו טימ ןבעגעג ןבָאה עקינייא .עמוס עקיטיונ יד ֹוצ ןבעג רעייטשוצ ןלָאז יז זַא

 ןעגנולעג ףוס-ףוס זדנוא זיא'ס ןוא קורד לסיבַא טימ ןעמונעג ןעמ טָאה ערעדנַא ןופ

 והילא 'ר טימ ןעמַאזוצ ןעגנַאגעג ןיב ךיא .טלעג עמוס עטרעדָאפעג יד ןעלמַאזפיונוצ

 טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס רעכלעוו ןיא ,גנולמַאזרַאפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא טנווָא ןיא ,רעפעפ

 םעד ןבעג לָאז ןעמ זַא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס .טָאטש רעד ןופ םינקסע יד ןופ ליפ
 טכייל ױזַא טשינ זיא'ס זַא ,ןייטשרַאפ לָאז רע ידכ ,לבור 18,000 זיולב רעריפרעדנָאז

 ,זיא הנווכ רעזדנוא .לבור 20,000 ןופ עמוס עטרעדָאפעג יד ןעלמַאזפיונוצ ןעמוקעגנָא

 יד ןעלמַאזפיונוצ ןעוועג חילצמ טשינ ןבָאה רימ יוװ תויח זַא ,ןעוועג ךיז טייטשרַאפ

 .ןטעב טשינ רעמ רע טעװ טלעג עמוס עטרעדָאפעג

 עיינ ַא ןלױפַאב דלַאב רע טָאה ,טלעג ןטימ רעריפרעדנָאז םוצ ןעמוקעג זיא'מ ןעוו

 רָאנ ,ןטָאנקנַאב ןיא טשינ לָאמ סָאד ןוא ,לבור 20,000 ךָאנ ןעגנערב םיא ןלָאז רימ : הרזג

 עקיזָאדיד ךיוא ןעלמַאזפיונוצ ןעגנּוװצעג ןעוועג זיא טַארנדוי רעד .רעבליז ןוא דלָאג ןיא

  שיניצ רע טָאה ,רעריפרעדנָאז םוצ טלעג סָאד טכַארבעג רעדיוו טָאה ןעמ ןעוו .עמוס

 "גנונדרָא ןיא טשינ טייז ריא רָאנ ,גנונדרָא ןיא זיא טלעג סָאד , :טגָאזעג

 ,טַארנדוי ןופ רעדילגטימ עלַא ןטױט וצ ןלױפַאב רע טָאה טכַאנ רעבלעז רעד ןיא |
 ,לַאמכָארק לקנַאי ןוא רעלעג קישט'מהרבַא ץוח

 ,םישדח 18 ַא ייב טריטסיזקע טָאה ָאטעג רעד

 רעטכאט עקירעיסקעז ןיימ ןופ תוכז ןיא
 ףיא ןײגסױרַא ךיא געלפ ןגרָאמירפ ןדעי ןוא ָאטעג ןיא ןענופעג ךיז בָאה ךיא
 -כָאט עקירעיסקעז ןיימ .ןדִיי ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ עקווישטאּפָאק ןייק טעברַא-סגנַאװצ
 :ןטעבעג לָאמ ליפ ךימ טָאה לרעט

 ."ריד טימ ןעמַאזוצ טעברַא רעד וצ ןײגסױרַא ךיוא ליוו ךיא ,עטַאט;
 ןיימ ןענַאטשעגוצ רימ וצ זיא ,ָאטעג ןופ עיצַאדיװקיל רעד ברע גָאט םעד ,קיטיירפ

 : ןטעבעג ןוא דניק
 : ."טעברַא רעד וצ טנייה ךימ םענ,
 ןעמונעג ריא בָאה ךיא .דניק סָאד ןעמענטימ לָאז ךיא ןטעבעג טָאה יורפ ןיימ ךיוא

 ןופ לייוו ,קַאילָאּפ ַא ,רעױּפ ַא ייב עקווישטאּפָאק ןיא טזָאלעגרעביא ריא ןוא ךיז טימ



 טָאה ןוא ןדנּוו ןעמוקַאב טָאה יז ,ןבירעגנָא סיפ עריא ךיז ןבָאה קחרמ ןטייוו ַא ןייג
 / ןייג טנעקעג טשינ

 טָאה ,ָאטעג ןיא ןרעקמוא ךיז ידכ ,ןעמענ ריא ןעמוקעג טײצגָאטימ ןיב ךיא ןעוו
 : קַאילָאּפ רעד טגָאזעג

 ןביילב ךיוא טסנעק וד ןוא ןייג טשינ ןעק יז ,טכַאנ רעד ףיוא רעביא ריא זָאל,
 ."ָאד ריא טימ

 וצ רע טמוק טכַאנַאב .רעױּפ םעד ייב ןקיטכענרעביא ןבילבעגרעביא ןענעז רימ
 :טגָאז ןוא רימ וצ

 ."רעבירג ןבָארג וצ ןשטנעמ טמענ ןעמ .ןעמ טרעה סעטוג ןייק טשינ סעּפעע

 רעדניק ייווצ יד טימ יורפ ןיימ ןעוועטַאר וצ ידכ ,ָאטעג ןיא ןּפָאלטנַא דלַאב ןיב ךיא
 ,ריא טימ ןעוועג ןענעז סָאװ

 עקינייא ןפָארטעג ךיא בָאה ,(רָאפכרודיזַאב) דזעיערעּפ םוצ ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ןעוו

 .שטישטאנ םייח ןעוועג זיא ייז ןשיווצ ןוא ,ָאטעג ןופ ןפָאלטנַא ןיוש ןענעז עכלעוו ,ןדיי
 :טגָאזעג רימ ןבָאה ייז

 רעדייל ןיוש וטסעװ ָאד לייוו ,דניק ןייד וצ קירוצ ףיול .רעייפ ןיא טסייג וד ,לרעב,
 ."ןפלעה טשינרָאג

 .ןָאט וצ סָאװ טסּוװעג טשינ בָאה ךיא .רעקיטש ףיוא ןרָאװעג ןסירוצ זיא ץרַאה ןיימ

 ,רעדניק ןוא יורפ ןיימ טימ ןעמַאזוצ ןעמוקמוא ךיא לעװ ָאטעג ןיא ןייג לעװ ךיא ביוא

 בוא !רעיוּפ םייב ןזָאלעגרעביא בָאה'כ סָאװ ,לרעטכָאט ןיימ טימ ןייז טעװ סָאװ ןוא

 .ןבעל ןביילב ןלעװ רימ ןוא ןעװעטַאר רשפא ריא ךיא לעװ ,ריא וצ ןרעקמוא ךיז לעװ ךיא

 ,דניק ןיימ וצ ,קַאילָאּפ םוצ טרעקעגמוא ךיז בָאה ךיא

 :טגָאזעג רימ טָאה ,רימ וצ ןגױצַאב טוג ךיז טָאה רעכלעוו ,קַאילָאּפ רעד

 ."ךייא רַאפ ךיוא ןוא רימ רַאפ הנכס ַא זיא'ס .רימ ייב ןטלַאה וצ ךייא ארומ בָאה ךיא,

 ןיא קעװַא ןוא דניק ןיימ ןעמונעגוצ בָאה ךיא ,הרירב רעדנַא ןייק טַאהעג טשינ בָאה ךיא

 לרעטכָאט ןיימ רעבָא ,ףרָאד ןבענ דלַאװ ַא ןיא ןײרַא רימ ןענעז געוו ןפיוא .ץיסילאז ףרָאד

 ..דלַאוװ ןיא ןייז טשינ ליוו ךיא :טגָאזעג ןוא ןקערש ֹוצ ןבױהעגנָא ךיז טָאה

 עטנַאקַאב וצ ,טנעקעג ךימ ןבָאה עלַא ּוװ ,ףרָאד ןיא ןייֹרַא רימ ןענעז טכַאנַאב

 זדנוא ןטלַאהַאבסיוא טיירג ןעוועג טשינ ןענעז רעבָא ,ןסע ןבעגעג רימ ןבָאה ייז .םייוג

 : טגָאזעג טָאה ,טנעקעג טוג ךימ טָאה סָאװ ,רענייא .טַאהעג ארומ טושּפ ןבָאה ייז ,ךיז ייב

 ןיא ןעמַאזוצ ןעור טסעוװ ןוא ָאטעג ןיא ייג .ןדיי עלַא ןענעגרהסיוא טעװ רעלטיה;
 ."החּפשמ ןייד טימ רבק ןייא

 ףָאלש ןָא ,קיטנָאמ זיב טרָא וצ טרָא ןופ דניק ןיימ טימ טײרדעגמורַא ךיז בָאה ךיא
 .ור ןָא ןוא

 אקוועל ייב

 ןוא טידנַאב סלַא טסּוװַאב ןעוועג זיא סָאװ ,םענייא ןופ זיוה ןיא ןיירַא ךיא ןיב טכַאנַאב

 .ָאקוועל ןסייהעג טָאה רע .טלעוורעטנוא רעד ןופ רוגיפ עטנַאקַאב ַא ןעוועג זיא רע .בנג

 טימ רע זיא ,ןעעזרעד ךימ טָאה רע ןעװ .ָאטעגנָא קידנציז ןענופעג םיא בָאה ךיא

 :טגָאזעג לכיימש ַא טימ רימ ןוא טרָא ןייז ןופ ןענַאטשעגפױא החמש

 ןלעוו טשינ ךיד טעװ רענייק זַא סייוו ךיא .ריד ןגעוו טכַארט ךיא יװ געט ייווצ ןיוש ,
 ךיא לע רימ וצ ןעמוק ןלעװ ייז ביוא .ארומ ןייק טשינ םענייק רַאפ בָאה ךיא .ןעװעטַאר

 טימ ןעמַאזצ ןענעגרה וצ ךימ ןעגנילעג טעוו ייז זיב ןענעגרה ייז ןופ קילדנעצ ַא םדוק

 ".ןטיה ןיוש ךיד לע ךיא ,קיאור ייז ...ריד

 רעד רַאפ ,ןָאטעג טייצ רענייז בָאה ךיא סָאװ הבוט ַא טקנעדעג טָאה ָאקוועל רעד טָא

 ןטנַאיצילָאּפ יד .הבנג ַא ייב טּפַאכעג ןַאד םיא טָאה'מ .ןטייצ עשילױּפ יד ןיא ךָאנ ,המחלמ

 ןוא טשימעגניירַא ןַאד ךיז בָאה ךיא .הסיפת ןיא טריפעגקעװַא ןוא ןדנובעג םיא ןבָאה

 הסיפת ןופ טיירפַאב םיא טָאה'מ .טנעה ערעייז ןופ טזילעגסױא םיא טלעג עמוס ַא טימ

 ,קאודָא לשרעה רעדיינש םעד ןטוג םוצ טקנעדעג ךיוא טָאה רע .טּפשמ ַא ןופ ךיוא ןיא

 ןייק ןעמונעג טשינ םיא ייב ןוא המחלמ רעד רַאפ לטנַאמ ַא טיינעגפיוא םיא טָאה סָאװ
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 ןעגנולעג זיא'ס ןעמעוו ,לשרעה םיא וצ ןעמוקעג ךיוא זיא קיטסניד ,ךעלקריוו ןוא ...טלעג
 | ,שינעטלעהַאב ַא ןענופעג םיא ייב טָאה ןוא ָאטעג ןופ ןפיולטנַא

 -םיריזח םעד טימ ןעמַאזוצ ןעוועג זיא גנוניוװ יד .ןיילק רעייז ןעוועג זיא זיוה ןייז
 ףיוא טיינעג טָאה לשרעה .םעדיוב ןפיוא ןעװעג ןענעז רעטכָאט ןיימ טימ ךיא .לַאטש
 .,ךיז רַאפ ןעמונעג יז טָאה ןעיינ ןרַאפ טלעג סָאד ןוא יורפ סָאקװעל ןופ ןישַאמ'יינ רעד
 ;טגָאזעג ןוא רימ וצ ןעמוקעגוצ רע זיא לָאמנייא .געט טכַא ָאקוועל ייב ןעוועג ןענעז רימ
 ,זיאס ןעמעװ ייב ןייא ךיז ןדֹרָא .טנגעג רעד ןיא עטנַאקַאב ךס ַא סיוועג טסָאה וד;
 | ,"רימ ייב ןביילב טעוװ לשרעה

 ןרעדנַאװ ןביוהעגנָא רעדיוו ןבָאה ןוא רעטכָאט ןיימ טימ בוטש ןייז ןופ סױרַא ןיב ךיא
 ,טגָאזעג רימ טָאה רעיוּפ ןייא .ץַאלּפ ןרעדנַא ןַא ףיוא גָאט ןדעי קידנעייז ,טרָא וצ טרָא ןופ
 בָאה'כ לייוו ,טנעקעג ךימ ןבָאה ץיסילאז ףרָאד ןופ ןרעיוּפ עלַא ,רימ טכוז סיטלָאס רעד זַא

 -רַאפ רימ ןבָאה ןרעיוּפ עלַא טעמכ ןוא האובת ןופ רעלכיײּפש ַא טַאהעג ףרָאד םעד ןיא
 .האובת טפיוק

 איסילאו ףראד ןוֿפ סיטלאס םייב

 קידנעייגכרוד ,ךיא בָאה 1942 רָאי ןופ טכַאנ ַא ןיא .טנעקעג טוג ךיא בָאה סיטלָאס םעד ךיוא
 םיא בָאה ךיא .ןרעױּפ עקינייא טימ טדער סיטלָאס רעד יו טרעהעג ,רעטכָאט ןיימ טימ

 טּפַאנשרעד דלַאב זדנוא טָאה רע .געוו ןבענ לַאנַאק ַא ןיא ןטלַאהַאב ךיז ןוא טנעקרעד
 :טגערפעג ןוא

 "ל טרָאד זיא רעוו,
 :טעשטּפעשעג טייהרעליטש רימ רע טָאה ןעזרעד ךימ טָאה רע ןעוו
 ."רימ ףיא טרָאד טרַאװ ןוא עינילק ןיימ וצ ייג,

 -עג טשינ ךיז ךיא בָאה סָאװרַאפ ,טגערפעג ןּוא ןעמוקעג רע זיא םורַא העש ַא ןיא
 ?טציא זיב םיא וצ טעדנעוו

 ןגעווטסעדנופ ,ץעיװָארעדנַאב ַא ךָאנ וצרעד ןוא לארשי אנוש ַא ןעוועג זיא ןיילַא רע
 ָאטעג ןיא זַא ,טלייצרעד םיא בָאה ךיא ,טסיזמוא טשינ שטָאכ ,הבוט ַא ןָאטעג רימ רע טָאה
 ןגיל ייז ּווװ רעטרע יד טרעדלישעג םיא בָאה ךיא ,ןרַאלָאד ןוא דלָאג ןטלַאהַאב ךיא בָאה
 יד ןוא דלָאג סָאד טָאה רע ,ןענופעג עקַאט רע טָאה גנורעדליש ןיימ טול ןוא ןטלַאהַאב
 ,בורג ַא ןיא שינעטלעהַאב ַא טכַאמעג רימ- רע טָאה זיירּפ םעד רַאפ .טכַארבעג ןרַאלָאד
 טגעלפ טכַאנַאב .טריקסַאמרַאפ טוג יז טָאה ןוא לַאטש ןיא ןבָארגעגסױא טָאה רע סָאװ
 | | ,ןסע ןעגנערב זדנוא רע

 ןעוועג זיא סָאד .יקצָאסיּפ ןַאפעטס ןסייהעג טָאה סָאװ יוג א ןעוועג זיא ףרָאד ןיא
 ןטלַאהַאבסיױא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדיי 150 ייב טעגרהעג טָאה סָאװ ,טסידַאס ַא טידנַאב ַא
 ןפיולטנַא ןעגנולעג זיא'ס ןעמעוו ןדיי ןעוועג ןענעז סָאד .הביבס רעד ןיא ןוא דלַאװ ןיא
 ןטלַאהַאבסיױא ןעוועג ןענעז סָאװ ןדיי יד ןופ טפלעה ַא .ָאטעג ןופ עיצַאדיװקיל רעד רַאפ
 עכלעוו ,רעניַארקוא יד ןופ ןרָאװעג טּפַאכעג ןענעז ייז רעבָא .ָאטעג ןופ ןפָאלטנַא ןענעז
 ,רעדניק עניילק ןוא ןעיורפ יד טימ ןעמַאזוצ טעגרהרעד ייז ןוא טגָאיעגכָאנ ייז ןבָאה

 :טגָאזעג םיא ןוא סיטלָאס םוצ ןעמוקעג זיא ןַאפעטס

 ביוא ּוק ַא ןבעג ריד לעװ ךיא .ףרָאד םעד ןיא סיוא ץעגרע ךיז טלַאהַאב לרעב,
 ,?ןענופעג םיא ןפלעה רימ טסעוװ וד

 ,סיטלָאס רעד .."ןעלרעב ןענופעג, בוטש וצ בוטש ןופ ןעגנַאגעג ןענעז עדייב יז

 ליפ טעגרהעג סיוועג טָאה ןיילַא רע .טכַאנַאב טלייצרעד רימ סָאד טָאה ,קושטלאכימ בוקַאי
 ןוא טלָאצַאב טוג רימ ןופ ןעמוקַאב טָאה רע לייוו ,טניושעג רע טָאה זדנוא רעבָא ,ןדיי
 ןעוועג רימ ןענעז טייצ עסיוועג ַא ךָאנ .ןענעגרה זדנוא טזָאלרעד טשינ םיא טָאה יורפ ןייז
 .טרָא וצ טרָא ןופ ןרעדנַאװ ןוא טרָא סָאד ןזָאלרַאפ ןעגנּוווצעג

 טש/
 װ א

0 
 גבר

= 152 

 עב

 ןקאלאֿפ יד טימ

 שיליױּפ-שיכעשט ַא ןעוועג זיא סָאװ ,ָאװָאשזוא ףרָאד ןיא קעװַא ךיא ןיב סיטלָאס םעד ןופ

 ךיז ןבָאה סָאװ ,הביבס רעד ןופ ןקַאלָאּפ טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה ףרָאד םעד ןיא ,ףרָאד

 ןבָאה ייז .רעניַארקוא עשיטסילַאנָאיצַאנ יד ןגעק ןוא סעצווָארעדנַאב יד ןגעק טקיטסעפַאב
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 יד ןופ טצישעג ךיז טרָאד ןוא ןטלַאהַאבסיױא ייז ןיא ךיז ןבָאה ןוא רעבירג ןבָארגעג

 יד .ןדיי 15 ייב שינעטלעהַאב ַא ןענופעג ךױא ןבָאה ָאד .רעניַארקוא יד ןופ ןלַאפנָא

 ןופ ןייג ןוא ןפלעה ייז לָאז ךיא טגיילעגרָאפ רימ ךיוא ןבָאה ןקַאילָאּפ יד ןופ רעריפנָא

 ןופ רענעלּפ יד ןגעוו תועידי ןעגנערב ןוא ץיסילאז ףרָאד ןשיניַארקוא ןיא טייצ וצ טייצ

 .ןקַאלָאּפ יד ףיוא ןלַאפוצנָא רעניַארקוא יד

 טציא .טבילגעג רימ ןבָאה ןוא יורטוצ טימ רימ וצ ןגױצַאב ךיז ןבָאה ןקַאלָאּפ יד

 סערעטניא ןַא טַאהעג ייז ןבָאה רַאפרעד ןוא ,הרצ ַא ןיא ןענופעג ךיז טסבלעז ייז ןבָאה

 ךימ טָאה רעבירעד ,עטנַאקַאב ליפ טַאהעג ץיסילאז ףרָאד ןיא בָאה ךיא .ןפלעה וצ זדנוא

 ,ףרָאד ןיא ןעמוקנָא ןעגנולעג לָאמ עקינייא
 ףרָאד סָאד ןפירגעגנָא ,רעוועג ליפ טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןקַאלָאּפ יד ןבָאה לָאמניײא

 רעד ,יקצָאסיּפ ןַאפעטס ןופ ןוז םעד ךרוד ףרָאד ןיא ןרָאװעג טּפַאכעג ןיב ךיא ,ץיסילאז

 ךיז רע טָאה געוו ןפיוא .ןסיש טריפעג ךימ רע טָאה לעפַאב סרעטָאפ םעד טול .טידנַאב

 :טגערפעג ןוא טלעטשעגּפָא גנילצולּפ

 ןעװעטַאר וצ טשינ ךיז טסטעב וד ןוא טשינ טסנייוו וד סָאװ ךיז רעדנּוװ ךיא,

 ."גנַאלרַאפ ןייד ןליפרעד וצ טיירג ךיא ןיב רעבירַאד .טעגרהעג בָאה ךיא סָאװ ןדיי עלַא יו

 יד ,דניק ןיימ טימ ךיז ןענעגעזעג ןייג ןזָאל רימ לָאז רע ןטעבעג םיא כָאה ךיא

 ךימ טָאה רע .ָאװָאשזוא ןיא ,ןבעל םייב ןבילבעגרעביא רימ זיא סָאװ רעטכָאט עקיצנייא

 .בַאטש ןשיניַארקוא םעד וצ טריפעגקעווַא

 ךימ טָאה ןרעױּפ עטנַאקַאב עניימ ןופ רענייא .סנ ַא טריסַאּפ גנילצולּפ טָאה ָאד

 לָאז רע ,גנורעדָאּפ עגנערטש ַא טימ ןענַאּפעטס וצ טדנעוועג ךיז טָאה רע .טנעקרעד

 גנואיצַאב רעטוג ןייז טימ טנַאקַאב ןעוועג זיא סָאװ ,ָאקרעב םעד ןענעגרה ןזָאלרעד טשינ

 טעוװ ,ןרעוו טעגרהרעד טעוװ ָאקרעב ביוא זַא ,טָארדעג םיא טָאה רע .רעניארקוא יד וצ

 ,החּפשמ עצנַאג סנַאפעטס ןענעגרהסיוא רע

 בָאה ךיא .ָאװָאשזוא ןיא קירוצ טרעקעגמוא ךיז ןוא טעװעטַארעג ךיז ךיא בָאה ױזַא

 תונכס טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,תוחילש ןיא ןייג ןעוועג םיכסמ טשינ רעמ ןיוש

 ,תושפנ

 בורג א ןיא ראי א טבעלעג

 בורג םעד ןיא .ָאװָאשזוא ףרָאד םעד ץוחמ בורג ַא ןיא שינעטלעהַאב ַא טַאהעג בָאה ךיא

 ןגעלפ ,ףרָאד ןיא ןעמוקעג ןענעז ןשטייד יד ןעוו .טייצ רָאי ַא ייב טבעלעג ךיא בָאה

 .בורג ןיא רימ ייב ןטלַאהַאבסיױא ןדיי עלַא ךיז

 ןשילױּפ םענופ טרעדָאפעג טָאה רע .ןפלָאהעג ליפ רעייז זדנוא טָאה דירפ ר"ד

 .ןעשעג סטכעלש ןייק ייז לָאז'ס ןדיי יד ןטיה ,טלייהעג טָאה רע ןוז סעמעוו ,סיטלָאס

 ,רענַאזיטרַאּפ עשיסור יד ןעמוקעגנָא ןענעז'ס זיב טבעלעג רימ ןבָאה בורג םעד ןיא

 ןטערטעגּפָא ןענעז ןסור יד .טייצ עגנַאל ַא טריפעג ךיז ןבָאה טנגעג רעד ןיא ןפמַאק יד

 ערעווש טבעלעגרעביא רימ ןבָאה טייצנשיווצ ןיא .טרעקעגקירוצ ךיז רעטעּפש ןוא

 טריזיליבָאמ ןבָאה ןטעיװָאס יד .ןסור יד ייב טלעטשעגנייא ךיז טָאה בצמ רעד זיב ,ןטייצ

 ןופ רעטלע ןיב ךיא זַא טנעמוקָאד ַא טכַאמעג ךיז בָאה ךיא .רָאי 50 זיב רענעמ עלַא

 טייהנגעלעג ַא ןפַאשעג ךיז טָאה'ס זיב ,שטשישזָאר ןיא ןבילברַאפ ןיב ןוא רָאי 0

 .לארשי ץרא ןייק טרָאד ןופ ןוא ברעמ ףיוא ןרָאפעגקעװַא
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 הנקלא ןיימ ןופ הדקע יד

 (רעש עגייפ) ןזור הרוֿפצ

 רעד וצ לטעטש ןופ רעזייה עטצעל יד ןופ ,"גרַאב ןפיוא , ןעוועג זיא זיוה רעזדנוא

 ,ץיסילַאז ,שטביל ,קערַאשזָאּפ :רעפרעד יד ֹוצ טריפ סָאװ געוו םעד ףיוא ,טייז ןופצ
 רעד ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא זױה סָאד טפיוקעג ןבָאה רימ .ערעדנַא ןוא ןיטוכיט

 ,קינרוקש לטָאמ ןוא המלש רעדירב עניימ טימ רעש לדיי ןַאמ ןיימ .טכַאמ רעשיליוּפ

 האובת ןפיוק וצ רעלכיײיּפש ַא טנפעעג ןבָאה ,ליזַארב ןייק קעװַא ןענעז ייז רעדייא

 סיורג טימ טריפעג ךיז טָאה סָאד .טָאטש ןיא גנַאגנײרַא םעד ייב ,םירעיוּפ יד ןופ
 רעייז ייז טימ ןעוועג ןענעז ןוא םירעיּפ רעטרעדנוה טנעקעג ןבָאה רימ .החלצה

 ,טעדניירפַאב טוג

 ןליופ טזאלראֿפ החֿפשמ עצנאג יד
 ןרָאפעגקעװַא םיא ךָאנ זיא ,ליזַארב ןייק טרירגימע טָאה השמ רעדורב ןיימ יו םעדכָאנ
 רעדורב ןיימ ןופ ןייז הלוע ןטימ .1935 רָאי ןיא לטָאמ -- רעטצעל רעד ןוא המלש
 עמַאמ יד שטשישזָאר ןיא ןבילברַאפ ןענעז ,1925 רָאי ןיא לארשייץרא ןייק לווייפ
 רימ ךיוא .עלינוק ןוא לחר רעדניק ערעזדנוא טימ לדיי ןוא ךיא ,קינרוקש לטיג

 ןלוּפ ןזָאלרַאפ וצ טנַאלפעג ןבָאה

 ןוא םירמ רעטכָאט ריא וצ עקירעמַא ןייק ןרָאפ וצ ןזיװַאב ךָאנ טָאה עמַאמ ןיימ
 ,רעוונעד ןיא טבעלעג ןוא 1922 רָאי ןיא ןעמוקעגנָא טרָאד ןענעז עכלעוו ,לאכימ ןוז

 עכלעוו -- רעפעפ רעדירב יד -- רעדירב 2 טַאהעג ךיוא טָאה רעטומ ןיימ .ָאדַארָאלָאק
 טריפעג ןבָאה ןוא המחלמיטלעוו רעטשרע רעד רַאּפ עקירעמַא ןייק טרירגימע ןבָאה

 ,ָאדַארָאלָאק ,רעוונעד ןיא ןוא אטּוי ,יטיסיקייל-טלָאס ןיא ןטפעשעג עיורג יד טייטש הרופצ .עילימַאפ ןוא ןזור תרוֿפצ

 ,רעש לדיי ,ןַאמ ריא רעטניה סקניל עטשרע

 ןוא סנטיײצַאב ןלױּפ טזָאלרַאפ טָאה עמַאמ יד סָאװ סנ ַא ןעועג שממ זיא סע רעד ןיא רענלעז סלַא ןלַאפעג זיא סָאװ

 רימ .המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ םישדח עכעלטע עקירעמַא ןייק ןעמוקעגנָא .ײמרַא רעטיור

 יד טכַאמעג וליפַא ןבָאה ןוא ליזַארב ןייק רעדירב יד וצ ןרָאפ וצ טנַאלּפעג ןבָאה
 .המחלמ יד ןכָארבעגסױא זיא גנילצולפ רעבָא ,ןטנעמוקָאד עקיטיונ

 ,ךָאנ קנעדעג ךיא .העיסנ רעד ןגעוו טדערעג קידנעטש ןעמ טָאה זיוה רעזדנוא ןיא

 טייהדניק ןיימ ןופ .דניק ַא ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו םעד ןגעוו טדערעג טָאה ןעמ זַא
 ןריּפַאּפ עקירעהעג יד ןטיירגוצ טימ ןעמונרַאפ טייצ עצנַאג יד ךיז ןעמ טָאה ךיא קנעדעג

 טכַאמרַאפ ןעוועג ןענעז ןרעיוט עלַא .ערעווש ַא ןעוועג זיא עיצַארגימע יד לייוו ,ןרָאפ וצ

 רעדורב רעד ןוא םירמ רעטסעווש יד -- עסיורג יד ןרָאפעג ןענעז רעירפ .ןדיי רַאפ

 יד -- סרעטעפ ערעזדנוא וצ עקירעמַא ןייק 1922 רָאי ןיא קעװַא ןענעז ייז ,לאכימ

 ףיױא ,וירב ַא ךָאװ עדעי ןעגנערב געלפ יקסניזדָאכ רעגערטווירב רעד .סרעפעפ
 ,ןרַאלָאד רָאּפ ַא ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ ןוא ,טקוקעגסיוא קרַאטש טָאה עמַאמ יד עכלעוו
 | .ןבעל ריא טרעטכיײלרַאפ לסיבַא ןבָאה סָאװ

 : ןטייווצ ןכָאנ רענייא -- ליזארב ןייק רעדירב עניימ ךיוא ןרָאפעג ןענעז רעטעּפש

 ןגעו יד ןענעז לארשי ץרא ןייק ןוא עקירעמַא ןייק) לטָאמ ןוא המלש ,השמ
 | ,(טכַאמרַאפ ןעוועג

 טייו טשינ דרע ןיטַאיסעד 5 ןעמוקַאב רימ ןבָאה ןטעיװָאס יד ןופ טייצ רעד ןיא

 זיא'ס יו ךיז טָאה ןבעל סָאד .דנַאל סָאד טעברַאַאב ןבָאה רימ ןוא זיוה רעזדנוא ןופ

 ץלַא ןבָאה ןוא ןשטייד ענעטלָאשרַאפ יד ןעמוקעגנָא ןענעז'ס זיב טריזיליבַאטס

 .טכַאמעג בורח
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 | אטעג רעד

 ןבילברַאפ רימ ןענעז ,ָאטעג ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא "גרַאב , רעצנַאג רעד ןעוו

 ,ןשטנעמ 60 ַא ייב ,תוחּפשמ ליפ טצעזעגניירַא זדנוא וצ טָאה'מ רעבָא ,זיוה רעזדנוא ןיא

 ריא ןוא עינעשז רעטכָאט רעיײז ,עמומ יד ,רעפעפ רעדנעס רעטעפ רעד ייז ןשיווצ

 רעטשרע רעד ןיא טעגרהרעד ןשטייד יד ןבָאה רעקטיוװָארבָאד םירפא ןַאמ ריא .עלעגניי

 טניוװעג ךיוא ןבָאה'ס .תורבקהיתיב ןשילױּפ םעד רעטנוא עטעדרָאמרעד יד ןופ עפורג

 הרובד רעטסעווש ענייז ןוא ,לדיא ןופ רעטומ יד ,רעש עיסָאװד זיוה רעזדנוא ןיא

 .רעדניק ערעייז טימ עטיא ןוא

 ןעוועג ןיא ,ןטרָאג רעזדנוא טימ טצענערגעג טָאה דרע סנעמעוו ,ןכש רעזדנוא

 :טנעקעג רָאנ טָאה רע סָאװ טימ ןפלָאהעג זדנוא טָאה רע .לעגָאפ ןסייהעג ןוא קַאלָאּפ ַא

 רימ :טסיזמוא טשינ ךיז טייטשרַאפ ,ךלימ ןוא זייּפש לסיבַא ןעגנערב טגעלפ רע

 ןכַאז ערעדנַא ןוא םידגב טימ ןלָאצַאב םיא ןגעלפ

 ןטנַאיצילָאּפ .ָאטעג ןופ טייז-ןופצ ןיא ןקרַאּפ ןייק ןעוועג טשינ זיא טייצ רענעי ןיא

 ןכָאנ זַא ,ןעוועג זיא הרצ יד ןפױלטנַא טנעקעג טָאה ןעמ רעבָא ,טיהעג טרָאד ןבָאה

 יד ןיא ןבעגרעביא ףוס םוצ ןוא ןרעטַאמ ,ןקינייּפ ,ןּפַאכ םייוג יד ןגעלפ ,ןפולטנַא

 .ָאטעג ןופ ןײגסױרַא טַאהעג ארומ ןדיי יד ןבָאה רעבירעד .יײצילַאּפ רעד ןופ טנעה

 ענעפָאלטנַא יד ידכ ,ןפיױלטנַא טזָאלרעד טשינ ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ עשידיי יד ךיוא

 ןטידנַאב עשיניַארקוא יד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפנײרַא טשינ ןלָאז

 לעגאפ ןכש רעזדנוא

 ןבָאה רימ סָאװ סַאּפַאז םעד ןופ ןייּפש קינייו רעייז ןעװעג זיא זה רעזדנוא ןיא

 ןופ ןבילקעגפיונוצ ןבָאה רימ סָאװ ,לּפָאטרַאק קעז עקינייא .דרע רעד ןיא ןטלַאהַאב

 רימ .לעגָאפ ןכש םייב טױלּפ םעד רעביא דרע רעד ןיא ןטלַאהַאב ריִמ ןבָאה ,דלעפ

 ןוא ןצייה וצ סָאװ טימ ןבָאה ןלָאז רימ ידכ ,טױלּפ םעד ןעמונעגרעדנַאנרַאפ ןבָאה

 עכלעוו ,ןשטנעמ עלַא ןשיװצ ןטקודָארּפ לסיב סָאד טלײטעגרעדנַאנַאפ ןבָאה רימ .ןכָאק

 טשינ ךיוא לסיב סָאד זיא ָאטעג ןיא רעבָא .זיוה ןיא זדנוא ייב ןענופעג ןַאד ךיז ןבָאה

 ןופ ענעלָאװשעג ןשטנעמ .ןטײהקנַארק ןוא רעגנוה טשרעהעג ןבָאה טרָאד -- ןעוועג

 .ףליה עשיניצידעמ םוש ןָא ןעגנַאגעגמורַא ןענעז עקנַארק ןוא רעגנוה

 ןטלַאהַאבסיױא לדיי ךיז טָאה "טעברַא ףיוא ןעײרעּפַאכ עטשרע יד ןופ טייצ רעד ןיא

 -עטלַאהַאב ַא טריפעגרעביא לעגָאפ םיא טָאה רעטעּפש .לעגָאּפ ןכש ןשיליוּפ רעזדנוא ייב

 ןענופעג ךיז רע טָאה טרָאד .קערַאשזָאּפ ףרָאד ןיא יורטש רעטנוא ןגָאװ ַא ןיא םענ

 יד ןעמוקעג ןענעז'ס ןיב ,םיױג ענעדישרַאפ ייב המחלמ רעד ןופ טייצ עצנַאג יד

 עיצַאדיוװקיל רעד רַאפ ןכָאװ רָאּפ ַא זיב בוטש ןיא ןבילברַאפ ךָאנ ןענעז רימ .ןטעיװָאס

 .ָאטעג ןופ

 | ףראט ייב ןטעבוא רימ
 ןטעברַא ןײגסױרַא ןעק ןעמ זַא גנודלעמ ַא טכעלטנפערַאפ ןַאד טָאה טַארנדוי רעד

 ןימ רַאפ ןוא ךיז רַאפ שינבױלרעד ַא ןעמונעגסױרַא בָאה ךיא .ָאטעג םעד ץוחמ

 רימ ןוא רָאי 7 ןעוועג טלַא ןַאד ןיא סָאװ ,הנקלא ןוז ןיימ רַאפ ןוא לחר רעטכָאט

 00 ַא ייב ןעוועג ןענעז רימ .ןיסָארָאד ףרָאד ןיא ףרָאט ייב ןטעברַא קעװַא ןענעז

 דוד רעדורב ריא ,םיובנענעט עלעטיג ןעוועג ךױא זיא עּפורג רעד ןיא .ןשטנעמ

 .עקשורטעּפ והיעשי ןוא

 ףױא ףרָאט ךעלעגיצ יד ןגיילסױא טקישעג זדנוא טָאה ףרָאד ןופ סיטלָאס רעד

 .(דנַאלשטייד ןייק לַאירעטַאמ-ץייה סלַא ןרָאװעג טקישעג זיא ףרָאט רעד) ןענעקורט וצ

 ןטעברַא עכלעוו ןדיי עלַא זַא ,טרעדָאפעג סיטלָאס רעד טָאה טעברַא געט עקינייא ךָאנ

 "טסַאל ןעמוקעגנָא ןענעז דלַאב .זױה ןייא ןיא ןרעוװ טרירטנעצנָאק ןלָאז ףרָאט ייב

 .ןדיי יד ןּפַאכ ןבױהעגנָא ןוא יײצילָאּפ עשיניַארקוא ןוא עשישטייד טימ לופ ןענישַאמ

 ןױש ןענעז'ס לייוו ,ךיז טרעטנענרעד עיצַאדיװקיל יד זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה רימ

 .הביבס רעד ןיא תוליהק עשידיי יד ןופ עיצַאדיוװקיל רעד ןגעוו תועידי זדנוא וצ ןעגנַאגרעד
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 סתהתסיוסצ 6. 4

 הדובגהו האושה םוי
 ירא8סַאג גאס אאמזצהג סאד

 הנקלא עלעגניי ןיימ טֿפאכ ןעמ
 ןענופעג ןַאד ךיז ךיא בָאה סָאטױא-טסַאל יד ןעזרעד סנטייורעד ןופ בָאה ךיא ןעוו

 ןוא הנקלא וצ ןָאטעג יירשעג ַא בָאה ךיא .דלעפ-האובת ַא ףיוא רעדניק יד טימ

 בָאה ךיא ךִיֹוא .ןטלַאהַאב טרָאד ךיז ןוא האובת רעד ןיא ןיירַא ףכית ןלָאז ייז ,לחֹר
 עטרעטישרעד ַא דלעפ ןופ סױרַא ךיא ןיב קעװַא ןענעז םיחצור יד ןעוו ; ןטלַאהַאב ךיז
 ,רעדניק יד טכַאנ עצנַאג ַא טכוזעג ןוא ענעקָארשעצ ןוא

 ןוא ףרָאד ןופ "ענרַאשטעלמ , רעד ייב ןעלחר ןענופעג ךיא בָאה ירפ סנגּרָאמיוצ

 עשהיח יד .ןענופעג טשינ רעדייל ןיוש ךיא בָאה ,עלעגניי קירָאי 7 ןיימ ,עלהנקלא
 ,םרכזו םמש חמי .טעדרָאמרעד ןוא טּפַאכעג םיא ןבָאה םיחצור

 "רעביא ןענעז ףרָאט םייב ןטעברַא ןעמוקעג ןענעז סָאװ עּפורג רעצנַאג רעד ןופ

 ריא .םיובנענעט עלעטיג ,רעטכָאט ןייז ,רעדייננש לרעב :ענלצנייא זיולב ןבילבעג
 ,ךיא ןוא לחר רעטכָאט ןיימ ,דוד רעדורב

 שינעטלעהאב א ןכוז ןוא ןרעדנאוו רימ
 וו טרָא ןַא| .טכוזעג ןבָאה רימ .ןרעדנַאװ ןופ הפוקת ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה טציא
 ךיז ךיױא ןוא ןטלַאהַאבסױא טלָאװעג טשינ זדנוא ןבָאה םייוג יד .ןקיטכענוצרעביא
 ,טנגוי יד טפיוהרעביא ןוא ,ייז ןופ ליפ .טלעג רַאפ וליפַא ,זיּפש ןבעג וצ טגָאזעגּפָא
 רעדָא דלעפ ןיא ןּפַאכ וצ ןעגנולעג ייז זיא'ס עכלעוו ,ןדיי טעדרָאמעג ןוא טפדורעג ןבָאה
 ,םיױג עקינייו יד הבוטל ןענעכייצרַאפ ןגעווטסעדנופ ףרַאד ןעמ רעבָא .דלַאװ ןיא
 -ַארעג ,ןבעל רעייז טלעטשעגנייא ןוא םיקולאה םלצ םעד ןריולרַאפ טשינ ןבָאה עכלעוו
 ,טנעקעג ןבָאה ייז ןעמעוו ןוא טנעקעג ןבָאה ייז לפיוו טעוועט

 ןבָאה רימ סָאװ םייוג "עכעלטניירפ, .ןעגנושיוטנַא ליפ טַאהעג ךיוא ןבָאה רימ
 ללכ ךרדב .ףליה וצ טנַאה ַא ןקערטשסיוא טלָאװעג טשינ ןבָאה ,רעירפ ןופ טנעקעג
 ךיז ןבָאה ,"תבש ירמוש , עטסַאק עמורפ יד ,"סעקינטָאבּוס, יד זַא ,ןגָאז ןעמ ןעק
 ,ףליה טלייטעגוצ ייז ןבָאה ןוא ןדיי עטפדורעג יד וצ עיטַאּפמיס טימ ןגױצַאב

 ןעוועג רעירפ ןענעז עכלעוו ,םיױג יד ןדיי וצ טוג ןגױצַאב ךיוא ךיז ןבָאה'ס
 ןיא טָאה עירָאגעטַאק יד טָא .רבע ןשיטסינומָאק ַא טַאהעג ןבָאה ןוא טמיטשעג-קניל
 ןדיי ענעפָאלטנַא יד ןפלָאהעג ןבָאה ןוא םזיצַאנ םעד טסַאהעג ץרַאה רעייז

 קושטפאטאפ רעטערו רעד

 ןטלַאהַאב וצ טרָא ןַא ןבעג וצ זדנוא ןעוועג םיכסמ טָאה רעכלעוו ,רעטשרע רעד
 רעדנַאסקעלַא רעיױּפ רעד -- האנש ןופ םי ןסיורג ןיא למיה ןופ ךאלמ רעד ןעוועג זיא ךיז
 רע ןעוו טנעמָאמ ןיא םיא וצ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא .ןיטָאכיט ףרָאד ןופ קושטפַאטָאּפ
 רע ןעוו .רעסַאװ לסיב ַא ןטעבעג םיא ייב בָאה ןוא דרעפ ענייז ןעקנורטעגנָא טָאה
 ןעמונעגניירַא זדנוא רע טָאה ,ןקיטכענוצרעביא ּוװ טשינ ןבָאה רימ זַא טרעהרעד טָאה
 ןענעז רימ .שינעטלעהַאב ַא זדנוא רַאפ טכַאמעג טרָאד ןוא ("עינולק,) רעייש ןיא

 רעטעלב יד ןכיילגסיוא םייב טעברַאעג םיא ייב ןבָאה רימ .םישדח 4 ןעוועג םיא ייב
 זדנוא טָאה רע .עילימַאפ ןייז רַאפ ןוא םיא רַאפ טיינעג ךיוא בָאה ךיא .קַאבַאט ןופ
 ןגױצַאב טוג רעייז זדנוא וצ ךיז ןוא ןסע ןבעגעג

 ןעוועג רימ ןענעז ,ןדיי ענעטלַאהַאב ןכוז םיא ייב טעװ ןעמ זַא קידנבָאה ארומ
 יד ןיא .שטביל ףרָאד ןיא קעװַא ןענעז רימ ןוא טרָא סָאד ןזָאלרַאפ וצ ןעגנוווצעג
 רעזדנוא ןעוועג זיא סָאד ןוא רענטרעג יד ןופ סנירג ןענעבנג רימ ןגעלפ טכענ
 טַאהעג ארומ ןבָאה רימ .רעדלעפ יד ןיא טקיטכענעג ןבָאה רימ .זייּפש רעקיצנייא
 םעד בילוצ ןרעװ טּפַאכעג טשינ ןלָאז רימ ידכ ,סמענורב יד ןופ רעסַאװ ןּפעש וצ
 .עברָאק רעד ןופ ןעּפירקס

 טייצ רענייז טָאה סָאװ ,סעה השמ ןופ יורפ יד ,הרש ןעוועג ךיוא זיא זדנוא טימ
 סעה ילא רעגָאװש ריא זדנוא וצ ןייג וצ טמוק לָאְמ ןייא .קירבַאפ-הצמ ַא טַאהעג

 ,ץיסילַאז ןופ דלַאװ ןיא בורג ַא ןיא שינעטלעהַאב טוג ַא טָאה רע זַא ,טלייצרעד ןוא
 זיא'ס לייוו ,ןעמונעג טשינ רע טָאה זדנוא .ךיז טימ ןעמונעגוצ ריא טָאה רע ןוא
 ,ץַאלּפ קיניײװ ןעוועג בורג ןיא



 םעד טקעדטנַא ,טניהיריּפש ןופ ףליה רעד טימ .,רעניַארקוא ןבָאה טכַאנַאב

 ןבָאה רימ .טלַאהַאבסױא טרָאד ךיז ןבָאה עכלעוו עלַא טעדרָאמרעד ןבָאה ןוא בורג

 רימ ןבָאה ױזַא ןוא טרָא וצ טרָא ןופ ןעגנַאגעג ,הביבס רעד ןיא טײרדעגמורַא ךיז

 ןבָארגעגסױא טנעה יד טימ רימ ןבָאה ףוס םוצ .ןשינטלעהַאב ערעזדנוא ןטיבעג טּפָא

 ןעמוקעג גנילצולּפ זיא רע ןעוו רעצינש ןימינב טשַארעביא זדנוא טָאה לָאמנייא .בורג ַא

 טבעל טציא .טנגעג רעד ןיא טרָא וצ טרָא ןופ טרעדנַאװעג טָאה רע ךיוא .זדנוא וצ
 .לארשי ןיא רשימ בשומ ןיא רע

 ןרעקמוא ךיז טזומעג הרירב-תילב רימ ןבָאה ,ןייז וצ ּוװ טרָא ןייק קידנבָאה-טשינ

 .םישדח עקינייא ןטלַאהַאבסיױא רעדיוו טרָאד ךיז ןבָאה רימ .ןיטָאכיט ןיא ןקושטּפאטָאּפ וצ

 ךַאסַא ןיא טיינעג בָאה ךיא .עקרעדיינש עטוג ַא ןיב ךיא זַא ,ןענופעגסיוא ןבָאה םייוג יד

 ,רעגעלטכַאנ ןוא זייּפש ןעמוקַאב ךיא בָאה םעד רַאפ ןוא םידגב ענעדישרַאפ רעזייה עשיאייוג

 ךיוא .קערַאשזָאּפ ןיא סעקינטָאבוס יד ייב ןטלַאהַאב ןעוועג טייצ עצנַאג יד זיא לדיי

 .ןכָאװ עכעלטע ףיוא קערַאשזָאּפ ןייק ןעמוקעג ןענעז לחר ןיימ טימ ךיא

 קילוואֿפ

 ,קוילװַאּפ רעדנַאסקעלַא רעיופ םעד ייב ןיזוק ףרָאד ןיא ןכָאװ 6 ןעוועג רימ ןענעז רעטעּפש

 זיא קוילווַאּפ ךיוא .לעדנוד ליסַאװ ,רעטנַאקַאב ַא סרעדירב עניימ ןופ ןוז ַא ןעוועג זיא סָאװ

 ןייז ןופ םעדיוב ןפיוא שינעטלעהַאב א טנדרָאעגנייא זדנוא טָאה רע ."קינטָאבוס, ַא ןעוועג

 יײז) ךאקייל החּפשמ יד טרָא טייוצ ַא ןיא ןטלַאהַאבסױא ךיז ןבָאה םיא ייב .לַאטש

 ,(עדַאנַאק ןיא טנייה ךיז ןניפעג

 ,טרסמעג םיא טָאה ןעמ זַא ,טלייצרעד ןוא ןעמוקעג זדנוא וצ רע זיא לָאמנייא

 טָאה רע .ןכוז זדנוא ןעמוק טעװ ןעמ זַא ארומ טָאה רע ןוא ןדיי סיוא טלַאהַאב רע זַא

 ןוא ,ורטש טימ טגײלעגנָא ןעוועג זיא סָאװ ,ןגָאװ ַא ןיא ןעמונעג ןעלחר טימ ךימ

 ןוא דלעפ ןליוה ןיא ןסיורד ןיא ןבילבעג ןענעז רימ .שטביל ףרָאד ןיא טכַארבעג זדנוא

 ןטנַאיצילָאּפ עשיניַארקוא יד טימ ןשטייד יד ןגעלפ טכענ יד ןיא .סעטסוק ןיא טקיטכענעג

 רעמיוב יד וצ טעילוטעגוצ ןעוועג ןענעז רימ .סנרעטמַאל טימ ןכוז ןוא ?סעװַאלבָא , ןכַאמ

 ןוא טרעטַאמעג זדנוא טָאה טלעק יד ,רעטניוו ןעוועג זיא'ס .טרָא ןופ ךיז קידנריר-טשינ

 עסעװרָאב טימ יינש ןיא ןעשטּפָאט ןגעלפ רימ .רענייב יד ןיא ןיירַא זיא טסָארפ רעד

 .רעדיילק ןייק ןוא ךיש ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה רימ :סיפ

 ןעמוק ןטעיוואס יד
 ןיטָאכיט ןיא ןקושטּפַאטָאּפ וצ קעװַא רעדיו רימ ןענעז הרירב ןייק קידנבָאה-טשינ

 שטביל ןיא ןעוועג רימ ןענעז ןטעיווָאס יד ןעמוקעגנָא ןענעז'ס ןעוו .לָאמ ןטירד םוצ

 יד זַא ,הרושב יד טגָאזעגנָא זדנוא סָאד טָאה רע .קושטנאסאק קינטַאבוס םעד יב

 .שטשישזָאר ןיא ןיוש ךיז ןענופעג ןטעיוװָאס

 .קערַאשזַאּפ ןופ ןעמוקעג זיא לדיי ךיוא .שטשישזָאר ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז רימ

 טעװעטַארעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדיי ענלצנייא זילב טנגעגַאב טָאטש ןיא ןבָאה רימ

 ענעמוקעגקירוצ יד ןשיווצ .טייצ עכעלקערש יד טבעלעגרעביא זיא'ס יוז ןבָאה ןוא טוט ןופ

 ,רעטכעט ייווצ ןוא רעטומ ַא -- קוינישטרָאט החּפשמ יד :ןעוועג ןענעז שטשישזָאר ןייק

 ,טייל עגנוי עקינייא ךָאנ ןוא דלַאוװ עקסָאי ןוא השמ ,קנומ לסָאי

 יימרא רעטיור רעד ןיא ןעלדיי ןופ טיוט רעד
 ןעמ טָאה ָאד .ענווָאר ןייק ןפָאלטנַא רימ ןענעז ,ןטעיוװָאס יד ןופ גנוטערטּפָא רעד בילוצ

 .רעטלע ןייז ןשלעפ טלָאװעג טשינ טָאה רע .ײמרַא רעטיור רעד ןיא טריזיליבַאמ לדיי

 'רַאפ רעש זיא רע זַא ,לטרַאק-טסָאּפ ַא ןעמוקַאב רימ ןבָאה ךָאנרעד טייצ עצרוק ַא

 .עצישטער טָאטש רעד ןיא ןדנּוװ ענייז ןופ ןברָאטשעג ןוא ןרָאװעג טעדנּוװ

 ,רעדיילק ןָא ,תויח עטגָאיעג יו טבעלעג רימ ןבָאה רָאי בלַאה ַא ןוא יירד וצ בורק

 טייצ ערעטיב יד זַא ,גנונפָאה ןָא ןוא ןשַאװּוצּפָא ךיז טייקכעלגעמ םוש ןייק ןָא ,ךיש ןָא

 ןטייקירעווש עלַא יד ןטלַאהוצסױא חוכ םעד טּפעשעג רימ ןבָאה ןענַאװ ןופ .רעבירַא טעוו

 .ןגָאז וצ רעווש ? ןבעלרעביא ןוא םיקולאיםלצ םעד ןרילרַאפ טשינ ןוא
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 .קינרוקש סחנפ 'ר ןופ לקינייא ,סוג על'הרש

 טבעלעג יז טָאה האוש רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 -עטַארעג ךיז ױזַא ןוא לכעטסַאֿפ שייוג סלַא

 "רשי ,םעיהי צוביק ןיא יז טבעל טציא .טעוו

 .יאנומשח הרש ןעמָאנ ןרעטנוא ,לא
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 יקעװַא רעגריב עשיליוּפ ענעזעוועג יד טייקכעלגעמ ַא ןרָאװעג ןבעגעג זיא'ס ןעוו
 יד טײנַאב רימ ןבָאה ןענַאד ןופ .שזדָאל ןייק קעװַא רימ ןענעז ,ןלױּפ ןייק ןרָאפוצ

 ןוא ליזַארב ןיא רעדירב עניימ טימ ןוא עקירעמַא ןיא רעטומ רעד טימ גנודניברַאפ
 | .לארשי-ץרא

 ַא סלַא עילַאטיא ןיא ןעוועג זיא (ילאימחר רנבא) קינרוקש לווייפ רעדורב ןיימ
 ןעגנערבוצרעבירַא זדנוא םיחילש טקישעג טָאה רע .עדַאגירב רעשידיי רעד ןיא רענלעז

 ןעמוקעגנָא רימ ןענעז ילָאּפַאנ ןופ .עילַאטיא ןייק טרָאד ןופ ןוא ךיירטסע ןייק שזדָאל ןופ

 שינטלעהרַאפ ןיא רעבָא ,הילע רעלַאגעלמוא רעד טימ 1946 רָאי ןיא לארשייץרא ןיא

 ןעגנולעג ןַאד זיא רעדורב ןיימ ."עינַאװליסנַארט, ףיש רעד ןיא ,ןעגנוגנידַאב עטוג

 עדיירפ ןוא ןעלחר טימ ךימ ייז ןשיוװצ ,ןשטנעמ 18 "ןעלגומשניירַא, ףיש רעד ףיוא

 ,דנַאל ןיא ןעמוקעגנָא םולשב רימ ןענעז לַאפנייא םענעגנולעג ַא קנַאדַא ןוא ,ַאקציװָאקרַאװ

 רעטער ערעזדנוא טימ טקַאטנַאק ַא ןדניבוצנָא טייהנגעלעג עקיסַאּפ ַא ףיוא טרַאװ ךיא

 ,ףליה עכעלשטנעמ רעייז ןוא םישעמ עטוג ערעייז רַאפ ייז ןעקנַאדּפָא ןוא

 לכעטסאפ שייוג א -- עלעדיימ שידיי א

 עלהרש -- קינרוקש סחנּפ רעטעפ ןיימ ןופ לקינייא עניילק סָאד ןגעוו רעטרעוו עקינייא
 ַא סלַא ,החּפשמ רעשילוּפ ַא וצ ןבעגעגרעביא ריא טָאה ,סוג היח ,רעטומ ריא : סוג
 לייו ,דניק שיניַארקוא ןַא זיא סָאד זַא טניימעג טָאה יורפ עשיליוּפ יד .לכעטסַאּפ

 ןטוב ַא טדערעג טָאה יז ןוא ןיטאיזַאר ףרָאד ןיא טבעלעג ןבָאה ןרעטלע סעלהרש

 ןופ ןרָאװעג טעװעטַארעג יז זיא ױזַא ."לסקיש , ַא יו ןעזעגסיוא טָאה ןוא שיניַארקוא
 ,לארשי ןייק ןעמוקעג זיא יז ךיוא ,לרוג ןרעטיב םעד

 ,רעדניק ריפ ןוא ןַאמ ַא טָאה יז .םעיחי ץוביק ןופ הרבח ַא ,יאנומשח הרש זיא סָאד



 סנ ןיימ

 רעזייב לטאמ

 ןופ .תוחּפשמ עשידיי 20 ייב טבעלעג ןבָאה ,טניוװעג בָאה ךיא ּוװ ,עּפסערעּפ ןיא

 עיצַאטס"ַאב ןייא .ןַאב רעד טימ עפסערעּפ ןייק ןרָאפעג ןעמ זיא שטשישזָאר

 סענידאר יד ףרָאד םעד ןוא גרַאב ןכרוד ןגָאװ ַא טימ רעדָא ,לעװָאק ןייק געוו ןפיוא

 .רעטעמָאליק 12--10 ןופ ךלהמ ַא --

 ןעלדנַאה ןגעלפ ןוא ,םירחוס-האובת ןעוועג ןענעז וָאלַאשימ ףתוש ןיימ ןוא ןיא

 רעד טימ ןקישסױרַא רימ ןגעלפ תואובת יד .טנגעג רעצנַאג רעד ןופ םייוג יד טימ

 ןפיוקפיוא רימ ןגעלפ סרעדנוזַאב .דנַאלסױא ןייק ךיוא ןוא גיצנַאד ,עשרַאװ ןייק ןַאב

 ,דנַאלשטיײד ןייק ןריטרָאּפסקע ןוא קַאפער ןוא ענישטינָאק

 ןטעיוואס יד ייב

 ןיא רעלכַאּפש םעד טכַאמרַאפ ךיא בָאה ףרָאד ןיא ןיירַא ןענעז ןטעיוװָאס יד ןעוו

 יב רעירפ טָאה סָאװ ,קולינַאד לװַאּפ ,טעיװָאס-לעס םוצ לסילש םעד ןגָארטעגנײרַא

 רעד ןרָאװעג רע זיא ןטעיווָאס יד ייב ןוא ,רעטעברַא ףליהעג סלַא טעברַאעג רימ

 .ףרָאד ןופ רעריפנָא

 רעטעברַא יד רַאפ ןגרָאז ןגעלפ רימ לייוו ,עטוג ןעוועג ןענעז ןעגנואיצַאב ערעזדנוא

 ןטעבעג ןוא לסילש םעד טרעקעגמוא רימ ןבָאה ייז .ןעלװעַאב טינ לָאמנייק ייז ןוא

 .רעלכַאּפש םעד ןריפ רעטייוו

 םיבוט-םוי ןוא םיתבש .הרות-ירפס ייוצ טַאהעג ךיא בָאה בוטש ןיא רימ ייב

 .ןינמ ַא רימ ייב ןעוועג זיא ךָאװ ןטימ ןיא ךיוא .ןענווַאד ןעמוקעג ןדיי עלַא ןענעז

 ןשטניוועג טשינ זיא'ס זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג רימ ייז ןבָאה רעטעּפש רעבָא

 חסּפ ףיא רימ ןבָאה ךָאד .ןטעיװָאס יד ייב טעברַא ךיא תעב ןריפ ױזַא ךיז לָאז'כ

 .לָאמ ַא יו בוט-םוי םעד טעװַארּפעג ןוא ןַאמטכעש ינַאמ ייב תוצמ ןקַאבעג

 ןשטייד יד ייב
 טרעפוה שטיודיקלָאפ רעד .ןײרַא ןענעז ןשטייד יד זיב ןעגנַאגעג ןבעל סָאד זיא ױזַא

 לקיטש ַא .ןעגנויצַאב עטוג ץנַאג םיא טימ טַאהעג ןבָאה רימ .רעשטעמלָאד ןרָאװעג זיא

 ָאטעג רעד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס ןעוו ןוא ןשטייד יד ייב טעברַאעג ךיא בָאה טייצ

 ןבעגעג םיא ,עיצַאטס'ןַאב רעד ןופ רָאטקעריד םוצ ןעמוקעג ךיא ןיב שטשישזָאר ןיא

 ןקיטפעשַאב עּפסערעּפ ןופ ןדיי עלַא ןוא ךימ לָאז רע ןטעבעג ןוא הנתמ ענייש ַא

 טנעה יד ןיא ןלַאפנײרַא טינ ןלָאז רימ טַאהעג ארומ בָאה ךיא .עיניליןַאב רעד ייב

 ןוא ּפולאזערעב ףרָאד ןיא רַאסימָאק ןעוועג זיא רעכלעוו ,רַאנָאד חצור ןדליוו םענופ

 טגעלפ רע ,רעדניק עשידיי ןסיש ןוא ןקינייּפ ,ןגָאי טייקתוירזכא רעשהיח טימ טגעלפ

 רעד םיא טָאה ןפלָאהעגטימ .םיא רַאפ ןפָאלעג ןענעז טניה ןוא דרעפ ַא ףיוא ןטייר

 .סוילוי שטיוד-סקלָאפ רעקיטרָא

 ץנַאג ןגױצַאב ךיז טָאה ןוא שטייד רענלעק ַא ןעוועג זיא רָאטקעריד ןַאב רעד

 :ןגָאז רעבָא טגעלפ רע .ךעלשטנעמ

 םוקַאב .ןביוא ןופ לעפַאב ןייק טשינ םוקַאב ךיא זיב שטנעמ רעטוג ַא ןיב ךיא

 ."ןפלעה טשינרָאג ךיא ןעק ןַאד -- לעפַאב ַא ךיא

 ,לעפַאב ַא טימ עליקעס ןופ ןטנַאיצילָאּפ רעניארקוא יירד ןעמוקעג ןענעז גָאט ןייא

 רעשטשישזָאר ןיא ןריפוצרעביא ייז ידכ ןעלמַאזרַאפ ךיז ןלָאז ןדיי רעּפסערעּפ עלַא זַא

 סָאװ טרעהעג ןבָאה רימ לייו ,ןעשעג טעוװ סָאד זַא טסּוװעג ןיוש בָאה ךיא .ָאטעג
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 ןיימ טליטעצ סנטײצַאב בָאה ךיא .ךעלטעטש ןוא רעפרעד עלַא ןיא ךיז טוט סע

 ,טניירפ עטוג עניימ ןעוועג ןענעז סָאװ םייוג עכעלטע ןשיוװצ ןגעמרַאפ
 בָאה ךיא ןעמעוו ,קאילוגָאב ,קַאלָאּפ ַא טצעזעגניירַא ךיא בָאה בוטש ןיימ ןיא

 ,טקַאּפרַאפ טוג .יױרפ ןיימ טָאה הרות-ירפס ייווצ יד .טניירפ ןטוג ַא רַאפ ןטלַאהעג
 ןטיה סרעדנוזַאב ייז לָאז רע ןקַאילוגָאב ןטעבעג ןוא םעדיוב ןפיוא טגײלעגפורַא
 .הרות עקיליײה רעזדנוא זיא סָאד לייוו

 ,הרות-ירפס יד ןעוועג ללחמ טָאה קַאילוגָאב זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ךָאנרעד ץרוק
 עקשזעטס ַא טכַאמעג ןוא ןזיוה-טייר ךיז רַאפ טיינעג תועירי עקילייה יד ןופ טָאה רע
 ,ןיירַא בוטש ןיא ףיוה ןופ גנַאגניײרַא םייב

 עטוג סלַא טנכעררַאפ ןעוװעג ןענעז סָאװ יד זַא ,ןקרעמַאב וצ יאדכ זיא ללכב
 םיבנג יד ןגעקַאד ;טיױנ רערעווש רעד ןיא םיאנוש סלַא ןזיװעגסױרַא ךיז ןבָאה טניירפ
 .תונמחר ןוא טייקכעלשטנעמ לופ ןזיװעגסױרַא לָאמטּפָא ןבָאה סעקינטלעוװרעטנוא ןוא

 אטעג רעשטשישזאר ןיא
 סָאד .ןיירַא ָאטעג רעשטשישזָאר ןיא סופוצ ןבירטעג זדנוא ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ יירד יד

 טימ ןעמַאזוצ רעלכַאּפש סרואינש ןיא ןעניווװ ןיײרַא ןענעז רימ .קיטיירפ ַא ןעוועג זיא

 .ערעדנַא ןוא ןַאמשיפ הדוהי
 : טגָאזעג ךיילג ךיא בָאה ,ָאטעג ןיא טרַאּפשרַאפ ןדיי יד ןעזעג בָאה ךיא ןעוו

 ןקיש ךיױא ךימ לָאזמ טַארנדוי ןיא ןעימַאב ךיז ןביוהעגנָא ןוא ?םיתמ עקידעבעל,
 ךיא בָאה ָאד .עקווישטאּפָאק ןייק געוו ןפיוא ןטעברַא טקישעג ךימ טָאה'מ .טעברַא ףיוא
 ןעוו ביוא תובוט ןעוט טיירג זיא ןטעברַא יד טימ ןָא טריפ סָאװ שטייד רעד זַא ,טרעהעג
 .ןיכעק סלַא טעברַאעג רעקעב לבייט טָאה םיא ייב .ןיירַא טנַאה ןיא סעּפע םיא טיג'מ

 געוו םייב ןטעברַא וצ ןריפרעבירַא זדנוא ןטעבעג ןוא הנתמ ַא ןבעגעג םיא בָאה ךיא
 ךימ ןענעק סָאװ ,םיױג וצ טנעָאנ ןייז טניימעג ךיא בָאה טימרעד .עפסערעּפ ןבענ
 ןעמוקַאב ייז ייב ןענעק וצ ידכ ,ןגעמרַאפ ןיימ טזָאלעגרעביא בָאה ךיא ןעמעוו ייב ןוא
 ,רעגנוה ןוא טיונ ןופ ןטייצ ןיא ןסע

 רעד וצ ןייגטימ זדנוא טימ לא ןעיורפ יד ךיוא זַא ,טלעוּפעגסיױא ךיא בָאה ױזַא
 ,רעדניק ןוא ןעיורפ יד טימ ןדיי רעּפסערעּפ עלַא טעמכ ,רימ ןגעלפ גָאט ןדעי .טעברַא
 רעד וצ רעטעמָאליק 12 א ייב סופוצ ןייג ןוא ָאטעג רעשטשישזָאר ןופ ןײגסױרַא
 .ךלהמ ןבלעז םעד קירוצ ןייג גָאטימכָאנ ןוא טעברַא

 רימ ןוא דימ זדנוא טכַאמ געוו רעד זַא ,שטייד םעד טגָאזעג ךיא בָאה לָאמנייא
 זדנוא לָאֹז רע ןטעבעג םיא בָאה ךיא .טעברַא רעד ייב ןזייװַאב ליפ טשינ ןענעק
 רע .ןעניוו טרָאד ןוא ןיזוק ףרָאד ןיא בוטש רעטזָאלרַאפ ַא ןיא ןײגנײרַא ןביולרעד
 ןוא יורפ ןיימ טימ ךיא ןוא בוטש יד ןקיניירסױא סיטלָאס םעד ןסייהעג ךיילג טָאה
 טעברַאעג רימ ןבָאה ,ןָאזרעּפ 15 ייב ,ערעדנַא ןוא רעפעפ םירפא ,ךעקייל השמ ,רעדניק
 ,ָאטעג םעד רעסיוא טניווװעג ןוא

 וצ רימ וצ ןעמוקעג זיא ָאטעג רעשטשישזָאר םעד ןרידיווקיל ןרַאפ געט יירד
 טָאה סָאװ ,יורפ עשיסור ַא -- ַאקסװעשטַאבוז-ץיּפורַאש ַאינַאט יורפ יד טעברַא רעד
 :טגָאזעג רימ טָאה יז .טנעקעג טוג ךימ טָאה ןוא עּפסערעּפ ןיא ןרָאי עגנַאל טבעלעג

 רימ וצ םוק .ָאטעג םעד ןרידיווקיל ןעמ טעװ םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ,קילטַאמ,

 ,"עילימַאפ ןייד טימ
 טיינעגנייא ןעוועג ןענעז סָאװ ךעלרעגניפ ענעדלָאג עכעלטע ןבעגעג ריא בָאה ךיא

 .לטנַאמ סיורפ ןיימ ןיא
 סָאװ ,ןארפַאז ,דיי ַא ןעגנַאגעגכרוד זיא ,תבש ןעוועג זיא סָאד זַא רימ ךיז טכַאד

 ןוא ָאטעג ןופ ןטונימ עטצעל יד ןענעז'ס זַא ,טלייצרעד ןוא ָאטעג ןופ ןפָאלטנַא זיא
 ןבָאה סָאװ ןדיי עלַא טלייצרעד סע בָאה ךיא .קינַאּפ עכעלרעפעג ַא טרָאד טשרעה'ס
 .ןפָאלעצ ךיז ןוא סעטַאּפָאל יד ןפרָאװעגקעװַא ןבָאה ייז .טעברַאעג רימ טימ

 ןיימ רימ טימ ןוא ןבילבעג ןיב ,רעכעלטרָאװטנַארַאפ רעטשרמולכ רעד סלַא ,ךיא
 ,רעעזפיוא רעד ,שטייד רעד ןעוו .רעזײילג לארשי ןוא רעיוכט בייל ,עביב רעטכָאט
 :טרעפטנעעג טָאה רע .קעװַא ךיוא ייג ךיא זַא ,טגָאזעג םיא ךיא בָאה ,ןעמוקעג זיא



 ."ןעניפעג טשינ ךיד לָאז'מ טוג ךיז טלַאהַאב,

 ןעמעוו ייב .ענליווענ ףרָאד ןיא ,קוילװַאּפ רימזוק ,ױג ַא וצ קעװַא ןיב ךיא

 טכַאנײב .געט 2 ןעװעג ךיא ןיב םיא ייב .ןגעמרַאפ סיורג ַא טזָאלעגרעביא בָאה ךיא

 וצ קעװַא ןיב ךיא .ןטלַאה וצ זדנוא ארומ טָאה רע זַא ,טגָאזעג ןוא ןעמוקעג רע זיא

 ןוא רעדניק ייווצ ןוא יורפ ןייז ,ךעקייל השמ ןפָארטעג ןיוש ךיא בָאה טרַאד .ןעינַאט

 רעדורב ןייז ןיא (עקירעמַא ןיא ייז ןבעל טציא) הקבר ןוא עטיא רעטסעוװש  ייווצ

 .ײמרַא רעטױר רעד ןיא טַאדלָאס סלַא ןלַאפעג רעטעּפש זיא סָאװ ,שיבייל

 יד ןוא רעטניו רעד ןעמוקעג זיאס .םעדיױב ןפיוא ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה רימ

 ןיא ןיײגוצרעבירַא טהצעעג עינַאט זדנוא טָאה .טלַאהוצסיוא טשינ ןעוועג זיא טלעק

 ןבָארגעגסיױא ןבָאה רימ .ףיוה ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,עטריקסייורטש רעסיורג רעד
 ןענעקרעד טשינ לָאזמ טקעדרַאפ ןוא ףיט טצעזעגניירַא ךיז ,סערָאנ ייווצ

 טזָאלעגרעביא בָאה ךיא ןכלעוו ייב ,ױג ַא וצ ןײגסױרַא ךיא געלפ טכַאנייב

 טָאה לָאמליײט .ןכָאװ ייווצ עדעי טיורב ךעלבעל 15 ןקַאב רימ טגעלפ רע ןוא ןגעמרַאפ ַא

 ךעלבעל 15 טזָאלעג לָאמעלַא בָאה ךיא .וו.ַאא ךלימ ,זעק לסיב ַא ןבעגעג ךיוא רע

 טױרב ענעקַאבעג טלַא סָאד ןסע ןגעלפ רימ .ןטייצ ערערעוװש רַאפ וורעזער ַא טיורב

 עניימ ןופ ןעינַאט רַאפ טכַארבעג סעפע לָאמעלַא בָאה ךיא .עשירפ סָאד ןטיה ןוא

 ךיז רימ ןבָאה ָאד .זדנוא רַאפ ןכָאקּפָא סעּפע יז טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ ןוא ןכַאז

 ...םישדח 18 ןטלַאהַאבסיױא

 ייב טלעטשעגּפָא ךיז ייז ןבָאה ,ןטעיװָאס יד רַאפ ןפָאלטנַא ןענעז ןשטייד יד ןעוו

 .ױרטש עטריקס יד ףיוא רעוועג-ןענישַאמ ייווצ טלעטשעגקעװַא ןוא בוטש ןיא ןעינַאט

 ןעמ קערש רַאפ טרעטיצעג ןוא עטריקס יד רעטנוא ןסעזעג רימ ןענעז געט  ייווצ

 .ןקעדטנא טשינ זדנוא לָאז

 קילייווטייצ קעווא ןענעז ןשטייד יד

 :טגָאזעג ןוא עינַאט ןעמוקעג זיא קעװַא ןענעז ןשטייד יד ןעוו

 "! סױרַא -- ךעלרעדניק,

 ,שטשישזָאר ןייק טריפעגוצ זדנוא טָאה קושטריק ןוא ענליווענ ןייק קעװַא ןענעז רימ

 .השמ רעדורב ןייז ןוא דלַאװ עקסָאי ןפָארטעג ןבָאה רימ ּוװ

 רימ .שטשישזַאר ןייק ןעמוקעג רעדיו ןוא ןפירגעגנָא טָאה ײמרַא עשטייד יד

 ,ןָאגַאװ טסאל ַא ןיא ,ענוװָאר ךרוד טרָאד ןופ ןוא ץרעוויק ןייק ריטס םעד רעבירַא ןענעז

 .ענסערעּפ ןייק ןוא שטשישזָאר ןייק ןעמוקעגקירוצ רימ ןענעז ךָאנרעד .ןעטסָארָאק ןייק

 קירוצ ןעמוק ןטעיוואס יד
 ךיא זַא ןענַאטשרַאפ טָאה ,בוטש ןיימ ןיא טזָאלעגרעביא בָאה ךיא ןעמעוו ,קַאילוגָאב

 רעד ייב ןטעברַא ןביוהעגנָא בָאה ךיא .עשרַאװ ןייק ןפָאלטנַא זיא רע ןוא קירוצ םוק

 .האובת ןפיוקפיוא ייב ָאנרעיז-טָאגַאז ןיא גנוריגער רעשיטעיוָאס

 יינש ןיא סעװרָאב ןייג געלפ ךיא .ןסירעגּפָא ןוא קירעגנוה ןעוועג ןענעז רימ

 ױזַא יו טשינ סייו ךיא .טיורב סָאד ןעגנערב וצ ידכ טבש שדיח ןיא טסָארפ ןוא

 | .ןטלַאהעגסיױא סע ןבָאה רימ

 םיחצור רעניארקוא
 .רָאכָארּפ ןעמָאנ ןטימ ,חצור ַא ,טנַאיצילַאּפ רעשיניַארקוא ןַא ןעוועג זיא שטביל ןיא

 רעניַארקוא יד טשינ ןעוו .רעירפ ןיפ טנעקעג טָאה רע עכלעוו ןדיי ןסָאשעג טָאה רע

 זיא'ס רעוװו טסּוװעג טשינ ןבָאה ןשטייד יד לייו ,טעװעטַארעג ךַאס ַא ךיז ןטלָאװ

 .םינכש עשידיי ערעייז ןבעגעגסיוא ןבָאה רעניַארקוא יד .דיי ַא

 ,ןיזוק ןופ קומישטָאּפ לוװַאּפ ןעועג זיא רעדרעמ ןדיי רעסואימ רערעדנַא ןַא

 .ערעדנַא ךָאנ ןוא ,ץלעּפ ,יורפ עשידיי ַא ןוא ,יקסווָאינרעשט ,דיי ַא טעגרהעג טָאה רע

 :טגָאזעג רימ רע טָאה ,טײל-.ס.ס טימ ןציז ןעזעג םיא ךיא בָאה לָאמנייא

 ןבעלפיוא רימ ןלעוו טציא .הכולמ עשידיי עטַאװעכרַאּפ רעייא ייברַאפ זיא'ס,

 ."רעזדנוא זיא עניארקוא
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 ןגעוו ןַאמ-.ד.וו.ק.נ ןַא טלייצרעד ךיא בָאה ןעמוקעגקירוצ ןענעז ןטעיװָאס יד ןעוו
 : טרעפטנעעג רימ רע טָאה ,קומישטָאּפ םעד ןופ גנוריפפיוא רעד

 ."קיטכיוו טשינ זיא ןדיי טגרהעג טָאה רע סָאװ סָאד,

 ,טייקיטעט עשיטעיוָאס-יטנַא רַאֿפ ןעגנָאהעגפיוא ןטעיװָאס יד םיא ןבָאה ןגעווטסעדנופ
 ךיא ןוא עװקסָאמ ןיא טציא טבעל ,רַאבקנַאד ליפיֹווַא ןענעז רימ ןעמעוו ,עינַאט

 .תונתמ טייצ וצ טייצ ןופ .ריא ןקיש עקירעמַא ןופ סכעקייל יד .ריא טימ ךרוד ךיז ביירש
 ,רעניב עכעלטע שטשישזָאר ןיא רבקירעדורב ןפיוא ןענופעג טָאה קַאװדָא לטָאמ
 לארשי:רבק וצ טכַארבעג ייז טָאה רעזייב האל יױרפ .ןעמונעג ךיז טימ ייז טָאה רע
 .ביבאילת ןיא

 טשינ טָאה רע -- שינעטלעהַאב ןיא ןברָאטשעג זיא עּפסערעּפ ןופ ןַאמטכעש ינַאמ
 ,ןדייל עכעלשטנעממוא יד ןטלַאהסיוא טנעקעג

 ,טיורב ןכוז ןעיורפ 6 ךָאנ טימ ,ָאטעג רעשטשישזָאר ןיא ןעגנַאגעג זיא רעטכָאט ןייז
 ןירַא ןענעז ךָאנרעד .םלוע-תיב ןפיוא ןסָאשעג עלַא ןוא טּפַאכעג .ס.ס יד יז ןבָאה
 ןעיורפ יד ןסיש םייב לייוו ,סעקשטנעה קנעדנָא טרעדָאפעג ןוא טַארנדוי ןיא .ס.ס יד
 ,.טולב טימ טנעה יד טרימשרַאפ ייז ןבָאה
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 דניק שידיי א ןופ ןעגנובעלרעביא

 רעשיילפ קיזייא

 ןעוועג טלַא ךיא ןיב ,1941 רָאי ןיא טָאטש רעזדנוא ןיא ןיירַא ןענייז ןשטייד יד ןעוו

 ייס ,ןבײרשַאב ךיא לעװ קנעדעג ךיא סָאװ רעבָא .ץלַא טשינ קנעדעג ךיא זַא ױזַא ,רָאי 0

 .ןלייצרעד טרעהעג בָאה'כ סָאװ ייס ,טבעלעגכוד טסבלעז בָאה ךיא סָאוװ

 תוחיצר עכעלקעוש

 ןרָאפעגוצ טײליָאּפַאטסעג טכַא ןענייז ,טָאטש יד ןעמעננייא ןכָאנ ,רעפעגמוא ,שדוח ַא

 טַארנדוי רעד .טעברַא רעד וצ ןדיי 80 ןבעג ייז לָאז ןעמ טגנַאלרַאפ ןוא טַארנדוי םיצ

 רעטניה טריפעגסױרַא ןוא ָאטױא ןַא ןיא טצעזעגניירַא ,ןדיי קיצכַא ןעמונעגפיונוצ טָאה

 ןסָאשרעד ןבָאה ןשטייד יד ןוא בורג ַא ןבָארגעגסױא רעניַארקוא יד ןבָאה טרָאד .טָאטש יד

 ןבָאה רעניארקוא יד .בורג ןטיירגעגוצ ןיא ןבָארגַאב ייז ןבָאה רעניַארקוא יד .ןדיי עלַא

 .ןדיי עטעדרָאמרעד יד ןופ םישובלמ יד ןעמוקַאב טעברַא רעייז רַאפ רכש סלַא

 ןוא טַארנדוי ןיא טײלדָאּפַאטסעג ןעמוקעג רעדיוו ןענייז םורַא ןכָאוװ ייווצ ַא ןיא

 טעוו דיי ןייק זַא ,טרעפטנעעג ןבָאה טַארנדוי ןופ רעדילגטימ יד .ןדיי 250 טרעדָאפעג

 טעדרָאמרעד זיא ןדיי 80 ןופ עפורג עטשרע יד יוװ םעדכָאנ ,ןלעטשוצוצ ךיז ןגַאװ טשינ

 .ןרָאװעג

 ףליה רעד טימ ןוא ,סַאג ןיא סױרַא טײליָאּפַאטסעג יד ןענייז ,סָאד קידנרעהרעד

 ןופ רעדילגטימ יד טימ ןעמַאזװצ ןענייז סָאװ ,ןדיי 350 ןעמונעגפיונוצ רעניַארקוא ןופ

 טעדרָאמרעד קירוצ ןכָאװ ייווצ ןענעז'ס ּוװ ץַאלּפ ןפיוא ןרָאװעג טריפעגסױרַא טַארנדוי

 טָאטש ןיא ןרָאװעג טקישעגקירוצ ןענייז טַארנדוי ןופ רעדילגטימ יד .ןדיי 80 יד ןרָאװעג

 עקירָאפ יד יו יונעג ,ןרָאװעג טכַארבעגמוא ךעלרעדרעמ ןענייז ןדיי 250 עקירעביא יד ןוא

 .ןדיי 0

 ןוא סרעילפ יד ןופ טנַאדנעמָאק ַא ןעמוקעג טַארנדוי ןיא זיא געט עקינייא ךָאנ

 טָאה טַארנדוי ןיפ רענייא .סרעגייז ענעדלָאג עקינייא ןבעג םיא לָאז ןעמ טגנַאלרַאפ

 םורַא טסייג ןײלַא וד זַא ,סרעגייז ענעדלָאג ןבעג ריד רימ ןענעק ױזַאיװ, :טגָאזעג ייז

 זַא וטסליוו טציא .ריד טלעפעג'ס סָאװ ןײלַא ךיז טסמענ ןוא רעזייה עשידיי יד ןיא

 :ןָאטעג יירשעג ַא ריציפָא רעד טָאה סָאד קידנרעהרעד "?ןבעג ךיוא ריד ןלָאז רימ

 טימ ןָאטעג ּפַאלק ַא טָאה רע "!ןענרעלנָא ןיוש ךיא לע ךיא !עדוי עטכולפרַאפ.

 .קעװַא זיא ןוא ריט רעד

 קחצי רעדורב ןיימ ןופ טיוט רעד
 טימ רעילפ יד ןופ טנַאדנעמָאק רעד טַארנדוי ןיא ןעמוקעג רעדיוו זיא םורַא ךָאוו ַא ןיא

 :ןָאטעג גערפ ַא ןוא רעניַארקוא ייווצ

 תעב טרעפטנעעג לידהּפצוח רימ טָאה סָאװ ,לַאמכָארק לקנאי ,דיי רעד זיא וי,

 "? סרעגייז יד טרעדָאפעג בָאה'כ
 טנעדיצניא ןכָאנ לייוו ,טַארנדוי ןיא ןעוועג טשינ ןַאד זיא לַאמכָארק לקנַאי רעבָא

 ןיא רעמ ןעמוק טשינ ןוא ןטלַאהַאבסױא ךיז ןסָאלשַאב רע טָאה טנַאדנעמָאק ןטימ

 טנַאדנעמָאק רעד טָאה טכוזעג טָאה רע ןכלעװ ןַאמ םעד קידנעעז טשינ .טארנדוי
 ןענעז סָאװ ,ןדיי ייוצ ךָאנ ןוא טָאטש ןופ בר םעד ,קחצי ,רעדורב ןיימ ןטלַאהרַאפ
 לקנאי ןעװ ןַאד רָאנ ןעײרּפַאב ייז טעװ רע זַא ,ןדלָאמעג ןוא ,דנזעװנָא ןעוועג ןַאד

 'רעביא עטריטסערַא ריפ עלַא טָאה טנַאדנעמָאק רעד .ןלעטשוצ ךיז טעװ לַאמכָארק
 ןוא ןדיי טרעדנוה ךָאנ טּפַאכעג רעניַארקוא יד ןבָאה ייברעד .ָאּפַאטסעג ןיא טריפעג
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 גראב רעד
 יו רעדָא ,גרַאב ןפיוא טניוװעג ןבַאה רימ
 .קַאב ןרעטנוא : ןֿפורעג .שרעדנַא סע טָאה'מ

 יד ןופ סַאג יד, ןפורנַא סע לעװ ךיא רעבַא
 ןופ קנעדנַָא םוצ .יסרעכַאמלעטס ןוא ןדימש
 ליו ןדיי ענשַאֿפערָאה ערעייט עקיזָאד יד
 .רעטרעוו עקיזָאד יד ןעמדיוו ךיא

 סָאד ןגָארטעצ ךיז טגעלפ גָאטרַאּפ ןיוש
 .סעלדַאװַאק יד ןוא סרעמַאה יד ןופ ןפַאלק

 סָאװ ,רעייפ סָאד ןזָאלבעצ טָאה .קַאזזָאלב רעד
 םעד .ןזייא סָאד ןדימש וצ ףיוא טנידעג טָאה
 טנַאה רעד טימ טרעכָאפעג טָאה קַאסָאלב
 ַא רעדא ,רעטכָאט ַא ,בײװ סָאד לָאמטּפָא
 זיא ןוז רעטסערג רעד לייוו ,עלעגניי ןיילק
 -ַאה ןטימ עלדַאװַאק רעד ייב ןענַאטשעג ןיוש
 .ןזיא סָאד טדימשעג ןוא טנַאה ןיא רעמ
 -רַאֿפ טעּפש יב ןגיוצרַאֿפ ְךיִז טָאה טעברַא יד
 ןיא רעטניוו ןוא ציה יד ןיא רעמוז ,טכַאנ

 ,ערעוש ַא ןעוועג זיא טעברַא יד .טלעק יד
 שטָאכ ,דוכבב הסנרּפ ןבעגעג טָאה יִז רעבַא
 .םוצמצב

 רע .דימש ַא ןעוועג טא רעטָאפ ןיימ ךיוא
 עמַאמ יד .המחלמ רעד רַאפ ןברַאטשעג זיא
 ןימ רעדַא ,עינסהק יד ןעגנידרַאפ טגעלפ
 ידכ ,ןטעברַא טרָאד טסבלעז טגעלפ רעדורב

 טָאה ןַאד .החפשמ רעזדנוא ןייז וצ סנרפמ
 סָאד ןרעה טזסָאלעג זדנוא ייב ךיוא ךיז
 עלַא טימ גנַאלקנײא ןיא ,סרעמַאה ןופ ןּפַאלק

 עניײא טנָאנ ןעוועג ןענײז סָאװ ,סעינזוק
 .סַאג רעבלעז רעד ףיוא ,רערעדנַא רעד ןופ
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 ןרָאװעג טריפעגסױרַא ייז ןענעז טַארנדיי ןיא עטריטסערַא ריפ יד טימ ןעמַאזוצ
 .ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז עלַא ןוא ,ץַאלּפ-עיצוקעזקע ןקידרעירפ ןפיוא

 ןיא ןשטייד יד טַארנדוי ןיא ןזייווַאב ךיז געט רָאּפ עלַא ןגעלפ לַאפ םעד ךָאנ
 ןיימ .םישובלמ עטנַאגעלע ןוא דלָאג ןעגנַאלרַאפ ןוא רעניַארקוא ןופ גנוטײלגַאב
 -- ןיזָאק ןייק קעװַא זיא ,רעדורב ןטסטלע ןכָאנ רעטייוצ רעד ,קילורס רעדורב

 טַאהעג ארומ טָאה רע לייוו ,טעברַאעג םיא ייב ןוא ךעשט א וצ -- קצול ןבענ ףרָאד ַא

 גָאט ַא ףיוא רָאנ טייצ וצ טייצ ןופ ןזייווַאב ךיז טגעלפ רע .טָאטש ןיא ןביילב וצ
 .קעװַא קירוצ דלַאב ןֹוא טָאטש ןיא

 אטעג רעד

 לטעטש ןיא זדנוא ייב טנדרָאעגנייא ןשטייד יד ןבָאה ,טייצרעטניוו ,1941 רָאי ןיא

 טשטעװקעגניײרַא טרָאד ןוא סַאג ןייא ןיא ןדיי עלַא ןבירטעגפיונוצ ןבָאה ייז .ָאטעג ַא

 קידעכעטש טימ טמױצעגמורַא ָאטעג םעד ייז ןבָאה םעדכָאנ .לטעטש ןופ ןדיי 5000 עלַא

 רעניַארקוא רעשטשישזָאר ןופ גנוטיילגַאב ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז געט יירד ךָאנ .טָארד
 ןלעטשוצ ייז לָאז ןעמ טַארנדוי ןופ טגנַאלרַאפ ןוא ןײרַא ָאטעג ןיא קצול ןופ ןשטייד
 | ,ךעלגניי עשידיי עטנוזעג 2

 טשינ קיליוויירפ ךיז ליוו רענייק זַא ןדלָאמעג טָאה טַארנדוי ןופ רעטסטלע רעד
 ןלױפַאב ןשטייד יד ןבָאה ןַאד .לעפַאב םעד ןריפסיוא טשינ ןעק רע ןוא ןלעטשוצ

 ךיז ןבָאה רעניַארקוא יד .ןעגנוניווו ערעייז ןופ ןדיי ןעלמַאזפיונוצ רעניארקוא יד
 עטלַא ;ןדיי טנזױט ייב טכַארבעגפיונוצ ןוא ָאטעג ןופ רעזייה יד רעביא טזָאלעג

 | .ןעמַאוצ עגנוי ןוא

 הירמש רעדורב ןיימ ןופ טיוט רעד
 יד ןסָאגַאב ןבָאה רעניַארקוא יד .דרעב טימ ןדיי יד ןעמונעגסױרַא ןבָאה ןשטייד יד
 עקידעבעל ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז ױזַא .ןדנוצעגרעטנוא ייז ןוא טפַאנ טימ דרעב
 ןוא ןשטייד יד ץוח ,עלַא ףיוא םשור ןכעלרעדיוש ַא טכַאמעג ןבָאה סָאװ ,ןלעקַאפ

 ךָאנרעד .תונברק עכעלקילגמוא יד ןופ טָאּפשעג ןוא טכַאלעג ןבָאה סָאװ ,רעניַארקוא
 ןלַאפעגנײרַא ךיוא זיא ייז ןשיװצ :ךעלגניי עטנוזעג 72 ןבילקעגסיוא ןשטייד יד ןבָאה
 ןײגמיײהַא ןסייהעג ןעמ טָאה ןדיי עקירעביא יד .הירמש רעדורב ןיימ

 ,עציניוו ןייק ,טגָאזעג טָאה ןעמ יװ ,ןרָאװעג טריפעגקעװַא ןענעז ךעלגניי 72 יד
 ןשטייד יד ייב טעברַאעג טייצ עסיוועג ַא ייז ןבָאה טרָאד .וועיק ןבענ טָאטש ַא
 ןוא ןדנעטשמוא עכלעוו ייב טשינ טסייוו רענייק .ןעמוקעגמוא םעדכָאנ ןענעז עלַא
 .םוקמוא רעייז ןופ גָאט םעד

 | ןיקאר ףואד ןיא

 ןענדרַאנײא ןביוהעגנָא ןשטייד יד ןבָאה לַאפ ןשיגַארט םעד ךָאנ ןכָאװ עקינייא
 יד .קצול ןופ רעטעמָאליק 10 ,ןיקָאר ףרָאד ןיא קרַאװלָאפ ןכעלטפַאשטריװדנַאל ַא
 רעדורב ןיימ .לטעטש רעזדנוא ןופ סערַאלָאטס טריפעגסױהַא טרָאד ןנָאה ןשטייד
 רַאלָאטס סלַא ןבירשעגנייא ךיז טָאה ,ןיקָאר ןופ טייוו טשינ ןעוועג זיא סָאװ ,קילורס
 .ײז טימ ןעמַאזוצ טעברַאעג ןוא

 טכער סָאד ןשטייד יד ןופ ןעמוקַאב סערַאלָאטס יד ןבָאה טייצ רעסיוועג ַא ךָאנ
 טָאה קילורס רעדורב ןיימ .שטשישזָאר ןיא ָאטעג םעד קיטנוז ןדעי ןכוזַאב וצ

 ןַאד זיב .טנַאיװָארּפ קיטנוז ןדעי טגנערבעג זדנוא ןוא טייקכעלגעמ יד טצונעגסיוא
 טייקכעלגעמ ןייק ןעװעג טשינ זיא ָאטעג ןיא לייו ,טרעגנוהעג שממ רימ ןבָאה
 רע סָאװ ןעלטימ יד ןופ טבעלעג טָאה רעדעי .ןבעל ןפיוא ןענידרַאפ ןוא ןטעברַא וצ
 ןעלטימ ןָא ןבילבעג ןענעז רימ ןוא החּפשמ עסיורג ַא ןעוועג ןענעז רימ .טַאהעג טָאה
 - ,עכעלגערטרעד ַא ןרָאװעג עגַאל רעזדנוא זיא רעדורב רעזדנוא קנַאד ַא .ןבעל םוצ

 ירעבירַא טייקכעלגעמ יד ןעמוקַאב סערַאלָאטס יד ןבָאה םעד ךָאנ ןכָאװ עקינייא
 עקיזָאדיד טצונעגסיוא טָאה רעדורב ןיימ ,ןירַא ףרָאד ןיא סעילימַאפ ערעייז ןריפוצ



 דלעפ ןפיוא טעברַאעג טרָאד ןבָאה רימ .ןיקָאר ןייק טריפעגסיורַא זדנוא ןוא טכער
 .1942 זיב טבעלעג רימ ןבָאה ףרָאד ןיא .טרעסעברַאפ ךיז טָאה עגַאל רעזדנוא ןוא

 רעטסעווש ןוא עמאמ ןיימ ןופ טיוט רעד

 ןדיי יד ןופ עיצקַא:סגנוטָארסױא יד ןבױהעגנָא ןשטייד יד ןבָאה טסוגױא שדוח ןיא
 ןקידתבש ַא ןיא .ןיקָאר ףרָאד סָאד ןטימעגסיוא טשינ טָאה עיצקַא עקיזָאדיד .ןילָאװ ןיא
 טּפַאכעג ןוא ףרָאד ןיא רעניַארקוא רעקילדנעצ ןוא ןשטייד ןעמוקעגנָא ןענעז גָאט
 טריפ ןעמ זַא ןעזעג טָאה רעטומ ןיימ ןעוו .רעטסעװש ןיימ ךיוא ייז ןשיװצ ,ןדיי
 .ענעטלַאהרַאפ יד טריפעגקעווַא טָאה סָאװ ,ָאטױא םעד ןפָאלעגכָאנ יז זיא ,קעװַא ריא
 .ָאטױא ןיא טפעלשעגניירַא ריא ךיוא ןוא רעטומ ןיימ ןטלַאהרַאפ ןבָאה רעניַארקוא יד

 גָאז ַא טָאה ןוא ,ןָאטעג טָאה יז סָאװ טכַארטַאב עמַאמ ןיימ ךיז טָאה ךָאנרעד
 ירשעג ַא יז ןבָאה ."דניק ןיילק ןיימ וצ ּפֶָא ךימ טזָאל, :רעניַארקוא יד וצ ןָאטעג
 עמַאמ ןיימ ."!טרָא ןפיוא דלַאב ךיד ןסיש רימ לייוו ,גייווש , :ריא ףיוא ןָאטעג
 ריא ןבָאה רעניַארקוא יד .ןפױלטנַא ןבױהעגנָא ןוא ָאטױא ןופ ןעגנירּפשעגּפָארַא זיא
 עלַא .ָאטױא ןפיוא חוכ טימ טּפעלשעגפױרַא קירוצ ןוא ןגָאלשעצ קרַאטש .,טּפַאכעג
 ןייק ןרָאװעג טריפעגקעװַא ןענעז ,רעטסעווש ןוא עמַאמ ןיימ טימ ןעמַאזוצ ,ןדיי 0
 .ןרָאװעג ןסָאשרעד טרָאד ןוא שטשישזָאר

 ךיא .ןעיורפ עקינייא ןוא סערַאלָאטס יד טזָאלעגרעביא ייז ןבָאה ףרָאד ןיא
 עניימ ,ךיא ךיוא .ןטלַאהַאבסױא ןזיװַאב ךיז ןבָאה סָאװ ןדיי עכעלטע ןבילבעג ןענעז
 ךיז ןבָאה -- רעטָאּפ רעזדנוא ןוא רָאי 8 ןופ לרעטסעװש ַא ,רעדירב ערעגניי יירד
 .רַאלָאטס סלַא טעברַאעג טָאה סָאװ ,רעדורב רעזדנוא ןבענ ןטלַאהַאבסיוא

 טשינ ,ןדיי 40 טּפַאכעג ןוא ןשטייד ןעמוקעג רעדיוו ןענעז ןכָאװ עכילטע ךָאנ

 העד רעד טימ רעמיצ ַא ןיא ןסָאלשרַאפ ןעמ טָאה ךימ ןוא רעטָאפ ןיימ .סערַאלָאטס

 ײז ערעייט עניימ ייב ןטעבעג ךיז ךיא בָאה טכַאנַאב .ןריפקעװַא זדנוא סנגרָאמוצ

 ךיא .טלָאװעג טשינ ןבָאה ייז רָאנ ןעװעטַאר ךיז ןיא רעטסנעפ ןופ ןעגנירּפש ןלָאז

 .ףרָאד ןיא ןטלַאהַאבסיױא ךיז ןוא רעטסנעפ ןופ ןעגנורּפשעג ןיילַא ןיב

 ןפָאלטנַא זיא רע יו םעדכָאנ ,ןעמוקעגקירוצ רעטָאפ ןיימ זיא געט ריפ ךָאנ
 יד ןבירטעג ןטנַאיצילָאּפ יד ןבָאה ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס יו .ןטנַאיצילָאּפ יד ןופ
 קצול זיב ,לרעטסעװש ןיימ ןוא ךעלרעדירב יירד עניימ ייז ןשיװצ ,ןדיי קיצרעפ

 .ןסָאשרעד ייז טרָאד ןוא

 ןשטייד יד ייב טעברַאעג רעטייוו ןבָאה סערַאלָאטס יד

 רעדיוו ףיולטנא ךיא

 ךיא ןעוו .ןדיי ןּפַאכ ףרָאד ןיא ןטנַאיצילָאּפ ןעמוקעג רעדיוו ןענעז רעטעּפש טייצ ַא
 יד .ןפױלטנַא ןבױהעגנָא רימ ןבָאה סנטייורעדנופ ןעזרעד ייז ןבָאה רבח ַא ןוא

 ךיא ןוא ןרָאװעג טעגרהרעד זיא רבח ןיימ .ןסָאשעגכָאנ זדנוא ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ

 ןיא ןעגנורּפשעגנײרַא ןיב ךיא .ךייט ַא וצ ןעמוקעג ןיב ךיא זיב ןפָאלעג רעטייוו ןיב

 ףיוא ןסָאשעג רעטייוו ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ יד .גערב ןטייוצ ןפיוא סױרַא ןוא רעסַאװ

 ןטלַאהַאב טרָאד ךיז ןוא יוג ןטנַאקַאב א וצ ןיירַא ןיב ךיא ןוא ,ךייט ןרעביא רימ

 םענייק ןוא טעברַא רעד ןופ קירוצ ןעמוקעג זיא קילורס רעדורב ןיימ ןעוו

 רעטָאפ ןיימ ןעמענ יד ייב ןפור זדנוא ןעמונעג רע טָאה בוטש ןיא ןפָארטעג טשינ

 ןעוועג ןענעז יז ּוו ,רעלעק ןופ סױרַא ןענעז עלעֹרַא לרעדורב םעניילק ןטימ

 ןעמַאװצ בוטש ןופ ןפָאלטנַא ןיב ךיא זַא ,טלייצרעד םיא טָאה רעטָאפ ןיימ .ןטלַאהַאב

 .רבח ַא טימ

 טלײצרעד םיא ןעמ טָאה טרָאד ןוא ןכוז ךימ ףרָאד ןיא סױרַא זיא קילורס

 סָאד זַא טניימעג טָאה קילורס .עלעגניי שידיי טעגרהרעד ַא טגיל דלעפ ןפיוא זַא

 רע .ןטױט ַא ןגיל רבח ןיימ ןענופעג טרָאד ןוא דלעפ ןיא קעװַא רע זיא ,ךיא ןיב

 .לארשיזרבק ֹוצ טגנערבעג ןוא ףרָאד ןיא ןעמונעג םיא טָאה

 ןײלק ַַא ןיא ,בוטש רעזדנוא ןופ סטכער

 קילּורס ךַאמלעטס רעד טניוװעג טָאה ,לזייה

 טָאה לַאװַאק רעד .ַאקשוילַאמ (קילארשי)

 : ןגָאװ סנופ ןלייט ענרעזייא יד טדימשעגסיוא

 -לעטס רעד ןוא ,.וו.ַא.26 ןסקַא יד ,ןֿפייר יד

 -סיוא ךרוד טעברַא יד ןצנעגרעד טגעלפ ךַאמ

 יד יו ,ןגָאװ םענופ ןלײט ;ענרעצליה יד ןקַאט

 ,סרעטײל ,רעדער יד ןופ טעציּפש ,סעדַאבא

 רעד ,עדייב ןבַאה ךַאנ יוזא .ֹויַאא לעשיד

 -סיוא ןעמַאזוצ ,ךַאמלעטס רעד ןוא לַאװַאק

 .ןרעיוּפ יד רַאפ ןגָאװ סעד טקיטרעפעג

 קילורס ךַאמלעטס רעד ,ןכש רעזדנוא

 ַא :רעדניק ריפ טַאהעג טָאה ,אקשוילאמ

 אמיס ,הוח :רעטכעט יירד ןוא ,לדנעמ ןוז

 -עג טַאה ייז טימ ןעמַאזוצ .הל'הקבר ןוא

 ןיא .רעטומ עטלַא סעמַאמ רעייז טניווװו

 -לעוו ,שיט רערעוװש ַא ןענַאטשעג זיא בוטש

 רַאֿפ שיטי-סטעברַא סלַא טנידעג טָאה רעכ

 ןבלעגמעד ןיא .ןטעכרא עקסרַאלַאטס עלַא

 טכַאנײב ןוא ,ןכָאק ךיוא ןעמ טגעלפ רעמיצ

 .ןפָאלש טרָאד רעדניק יד ןגעלפ

 בוטש יד טָאה גָאטימכַאנ קיטיירפ רעבָא

 ןרעוש סעד .ןעזסיוא ערעדנַא ןַא ןעמוקַאב

 ַא טימ טקעדרַאפ ןעמ טָאה שיט-רַאלַאטס

 טשינ) ליד ענעדרע יד .ךוטשיט סייוו ןייש

 (רעטערב ןֿפיוק וצ ףיוא טלעג ןייק ןעוועג

 ןוא םייל ןלעג טימ טקעדרַאֿפ ןעמ טָאה

 ןוא ןרעטלע יד .דמַאז שירפ טימ טישרַאֿפ

 ןגָאװצעג ןוא ןשַאוועג ךיז ןבָאה רעדניק יד

 ןעוועג ײז ןענייז תבש .תבש דובכל ךעלּפעק יד

 הניכש יד ןוא ,ןדי עצלַאטש ,עכעלקילג

 -ַאה ,רעמערַא רעקיזַאדרעד ןיא טורעג טָאה

 יד ןסעגרַאֿפ ןַאד ןבָאה ייז .בוטש רענשַאפער

 רעד ןופ טעברַא ערעווש יד ןוא טײקמערַא

 רעייז ןעוועג ןיא החפשמ יד .ךָאװ רעצנַאג

 .עמורפ ַא

 הוה עטרובח ןיימ

 -כַָאט עטסטלע יד ןסעגרַאֿפ טשינ ןעק ךיא

 החפשמ עצנַאג יד זיא ַָאטעג ןיא .הוח רעט

 -ַאב טָאה הוח .רעגנוה ןופ ןלָאוװושעג ןעוועג

 רשפא ,ַאטעג ןופ ךיז ןענעבנגסיױורַא ןסָאלש

 טיורב לקיטש ַא ןעמוקַאב ןזיײוװַאב יִז טעװ

 עריא ןופ רעגנוה סעד לסיבַא ןליטש וצ ידכ

 ןבָאה ַָאטעג ןופ גנַאגסיױרַא סייב .ערעײט

 טימ ןעמַאזוצ ןוא ,טּפַאכעג רעדרעמ יד ריא

 ןעיורפ 6) תונברק עכעלקילגמוא ןביז ךַאנ

 וצ ףיוא םלוע:תיב םוצ טריפעג (ןַאמ ןייא ןוא

 .ןסישרעד

 עינווק רעד רעטניה ןענַאטשעג ןיב ךיא

 ,דליב ךעלרעדיש ַא וצ טקוקעגוצ ךיז ןוא

 ןעו .ןסעגרַאפ טשינ לָאמנײיק לעוו'כ סָאװ

 בוטש ריא ןבענ טריפעגכרוד הוח טָאה'מ

 -סיוא יז טַאה ,עיצוקעזקע רעד וצ געוו ןפיוא

 ןטצעל ַא ןפרַאװ וצ ידכ ,ּפַאק סעד טיירדעג

 ךיז טָאה רעטומ ריא .סייה ריא ףיוא קילב

 ןסילשנָא ךיז ןוא סיורא טלָאװעג ןוא ןסירעג

 ןעמַאוצ טיוט סוצ ןייג ןוא רעטכַאט רעד וצ

 ריא ןבָאה ןשטנעמ-בוטש יד -- ,ריא טימ

 טונימ עכעלטע .ןופרעד ןטלַאהעגּפַא חוכ טימ
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 ןופ ןסַאש יד טרעהעג רימ ןבָאה רעטעּפש

 -ימ ןיא ןעגנילק טנייה זיב .עיצוקעזקע רעד

 ןופ ןדלַאװעג עכעלרעמָאי יד ןרעיוא ענ

 טייוו ןגָארטעצ ךיִז ןבָאה סָאװ ,עמַאמ סהוח

 ,הביבס רעצנַאג רעד רעביא

 ןעו ,ןטײקמַאזיורג עקידרעטעּפש יד תעב

 -ניק סרעטעפ ןיימ טריפ ןעמ יוװ ןעזעג בָאה'כ

 -ילאז יד ןיא טָאה ןעמ ןעוו ,טיוט םוצ רעד

 ןופ טשער יד ןסָאשעגסיוא רעדלעוו רעציס

 ןעעזעג ןוא החפשמ עסיורג סעמַאמ ןיימ

 רעד ףיוא ןגיל סרעּפרעק ענעריורפרַאפ ערעיײז

 ,ןענייוו טנעקעג טשינ ןיוש ךיא בָאה -- דרע

 יז בָאה ךיא .ןרערט ןייק רעמ טַאהעג טשינ

 טשינ טָאהעג ארומ בָאה ךיא .ןעוועג אנקמ

 ,םייוניע עמַאסורג יד רַאֿפ רָאנ ,טוט ןרַאפ

 ,תונברק יד ןַאטעגנָא טָאה ןעמ סָאװ

 .ןעמוקנָא גנירג טשינ ייז לָאז טיוט רעד ידכ

 ףיוא זאא סע ביוא זַא ,טָאג ןטעב געלפ ךיא

 -רעמ יד ןיא ןלַאפוצנײרַא ןרָאװעג רזגנ רימ

 -רעד דלַאב ךימ ייז ןלָאט ,טנעה עשירעד

 .ןסיש

 םוצ הוח טריפ ןעמ יוװ ,ןעעזעג בָאה'כ ןעוו

 טעוו טָאג זַא ,טביולגעג ךָאנ ךיא בָאה טיוט

 ןוא ,טַאט ןכעלרעדרעמ ַאזַא וצ ןזָאלרעד טשינ

 א ןעעשעג טעוװ טונימ רעטצעל רעד ןיא זַא

 ןופ ןוא ,ןעעשעג טשינ זאא סנ רעד .סנ

 .ןבילבעג טשינ רעניײק זיא החּפשמ סקילורס

 שיגַארט יוזא זיא סָאװ ,הוח עטרבח ןיימ

 -רַאפ טשינ לָאמניק ךיא לעװ ,ןעמוקעגמוא

 ! ןסעג

 יקסנעליוו-םיובנענעט עלעטיג
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 בָאה .לרוג ןיימ ןגעוו ןרעלקרעביא ןלעוװ עטנעָאנ עניימ זַא טסוװעג בָאה ךיא
 ,.רעטָאפ ןייז ייב ןיב ךיא זַא ,ןלייצרעד בוטש ןיא ץעגייש סיֹוג םעד טקישעג ךיא
 ןיא טכַאניב .רימ וצ ןעמוקעג דלַאב ןזיא קילורס ןוא טיירפרעד רעייז ךיז ןבָאה יז
 ,ןטַאט םוצ בוטש ןיא ןעגנַאגעגקירוצ רימ ןענעז רעטצניפ רעד

 רעדיוו ףיולטנא ךיא ןוא ךימ טפאכ ןעמ
 ,ןפולטנַא וצ ןזיֹווַאב טשינ ךיא בָאה ףרָאד ןיא ןעמוקעגקירוצ ןענעז רעדרעמ יד ןעוו
 ךיא בָאה טרָאד .רעלעק ַא ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךימ ןבָאה ייז .טּפַאכעג ךימ ןבָאה ייז ןוא
 לרעטצנעפ ַא טנַאװ רעד ףיוא ךיוה טקרעמַאב בָאה ךיא .יורפ עקידנענייוו ַא ןציז ןעזעג
 ןוא לגיצ ייווצ יד ןעמונעגסױרַא ,ךיוה רעד ןיא ףױרַא ןיב ךיא .לגיצ ייווצ טימ טלעטשרַאפ

 ןזָאל טשינ ךימ טעװ יז זַא ,טגָאזעג טָאה יורפ יד .לרעטצנעפ ןכרוד ןכירקסיױרַא ןעמונעג

 ריא ייב ךיז ןוא ןייוועג ַא ןיא ןכָארבעגסיױא בָאה ךיא .ןײלַא ןזָאל ריא ןוא סױרַא
 ןבָאה ריא טעוװו סָאװ, :יירפ רעד ףיוא סױרַא ןרעטש טשינ רימ לָאז יז ןטעבעג
 ךיא בָאה ףוס םוצ "?ןסישרעד ךימ טעװ ןעמ ןוא ןביילב ָאד לעװ ךיא ביוא ןופרעד

 ןפלָאהעג ֹוליפַא ךימ טָאה יז ,ןפױלטנַא ןזָאל ךימ לָאז יז זַא ,טגייצרעביא ריא
 ךיא ןיב ךעלדנע .טּפיטשעגרעטנוא ךימ ןוא לרעטצנעפ םעניילק ןכרוד ןכירקסורַא
 ,ריטס םוצ קעװַא ןיב ךיא .רעלעק ןופ סױרַא

 ריטס ןֿפיוא דליב ךעלרעדיוש א
 ןעמיווש ןעזעג ךיא בָאה גנילצולּפ .ריטס םעד ןעמיװשרעבירַא טלָאװעג בָאה ךיא

 ךליב ךעלרעדיױש סָאד .טנעה יד ןיא דניק ַא טלַאה רענייא ןוא רעּפרעק עטיוט ייווצ
 ךיא .ךייט ןיא ןיײגוצנײרַא טַאהעג ארומ בָאה ךיא זַא ,טקיטומטנַא ױזַא ךימ טָאה
 ,רעטָאפ ןיימ וצ קעװַא קירוצ ךיא ןיב ןַאד .טכַאנ זיב טרַאװעג בָאה

 ,ןשטייד יד רַאפ טעברַאעג רעטייוו ןבָאה קילורס רעדורב ןיימ ןוא סערַאלָאטס יד

 רעדורב ןוא רעטאפ ןיימ ןופ דראמ רעד
 40 ןעמוקעג ףרָאד ןיא ןענעז ,גָאטרַאפ רעגיײזַא 4 ,1942 רעבמעצעד ןטסי25 םעד
 ןעוועג זיא ןסיורדניא .ןשטייד ייווצ ןופ גנוריּפנָא רעד רעטנוא ןטנַאיצילָאּפ עשיניַארקוא
 ןיא זַא ןעגנַאלק ןעגנַאגעגמורַא ןענעז טייצ רענעי ןיא .יינש ןָא ןקורט ןוא טלַאק רעייז
 ןיא לייוו ,סערַאלָאטס יד טימ ןעמַאזוצ ,ןדיי עלַא ףרָאד ןיא ןרידיווקיל ןעמ טעװ ןצרוק

 ,טרידיווקיל ןרָאװעג ןדיי עלַא ןיוש ןענעז ןילָאװ ץנַאג

 עפורג יד טקרעמַאב ןוא רעטצנעפ םייב ןענַאטשעג טקנוּפ ןַאד זיא רעדורב ןיימ
 ןעגנערבמוא ןעמוקעג םיחצור יד ןענעז סָאד זַא ןענַאטשרַאפ רע טָאה ,ןטנַאיצילָאּפ

 .ה.ד ,יירד רימ .סערַאלָאטס עלַא טקעװעגפיוא דלַאב טָאה רע .ףרָאד ןיא ןדיי יד

 ןבָאה עטנַאיצילַאּפ יד .בוטש ןופ סױרַא עטשרע יד ןענעז ,ךיא ןוא קילורס ,עטַאט רעד
 םעד ןפָארטעג טָאה ליוק ַא .גנוטכיר רעזדנוא ןיא ןסיש ןבױהעגנָא ןוא טקרעמַאב זדנוא

 ןייז ןוא ןטַאט ןבענ ןפרָאװעגרעדינַא ךיז בָאה ךיא .רעקידססוג ַא ןלַאפעג זיא רע ןוא ןטַאט
 טימ ןטכױלַאב ןוא זדנוא וצ וצ ןענעז ןטנַאיצילָאּפ ייווצ .ןסָאגַאב ןצנַאגניא ךימ טָאה טולב

 ןעועג ייז ןענעז טולב טימ ןסָאגַאב עדייב זדנוא קידנעעז .סענרעטמַאל ערעייז

 ןיימ ךָאנ ןפָאלעג ןוא טזָאלעגרעביא זדנוא ייז ןבָאה טיט ןענעז רימ זַא רעכיז
 | .ןסָאשרעד םיא ןוא רעדורב

 ,לַאטש טנעָאנ ַא וצ ןכָארקעגוצ ריפ עלַא ףיוא ךיא ןיב ןגָאט ןביוהעגנָא טָאה'ס ןעוו

 טסימ ןיא ךיז טלאהאב ךיא
 ,טסימ עּפוק רעד ןיא ןיירַא ןיב ךיא .תומהב ןופ טסימ עּפוק ַא ןעוועג זיא לַאטש ןבענ
 סערַאלָאטס עלַא טּפַאכעג ןבָאה רעדרעמ יד זיב ,גָאט ןצנַאג ַא ןגעלעג ךיא ןיב ױזַא

 עּפוק ןיימ ןופ בָאה ךיא .טױט םוצ ןבירטעג ייז ןוא לרעדורב ןיילק ןיימ ךיוא ןוא
 ןטלַאהַאב ןעוועג זיא רימ ןופ רעטייוו לסיבַא .דליב ךעליורג עצנַאג סָאד ןעזעג טסימ

 םוצ רעטָאפ ןייז טביירט ןעמ יו ןעעזעג טָאה רע ןעװו .עלעגניי ַא רעייש ַא ןיא



 טנַאיצילַָאּפ רעשיניַארקוא ןַא .ןענייו ןביױהעגנָא ןיא רעייש ןופ סױרַא רע זיא טוט

 סָאד .ּפָאק ןרעביא ץעז א ןבעגעג םיא ןקעטש ןבָארג ַא טימ ןוא םיא וצ וצ זיא

 ארומ ךיא בָאה דליב ךעליורג סָאד קידנעעז .טרָא ןפיוא טױט ןלַאפעג זיא עלעגניי

 ןעניפעג ךימ ןלעו רעדרעמ יד ביוא ,ףוס ןיימ ןייז ךיוא טעװ סָאד זַא ,טַאהעג

 יז ןבענ טסימ עפוק רעד ןיא ןא .,ןלַאפעגנייא טשינ ייז זיא ,קילג םוצ רעבָא
 .דניק שידיי ַא ךיז טניפעג

 דנו ענ

 .קצול ןייק קעװַא קירוצ ןענעז ייז ןדיי עלַא ןסָאשעגסיוא ייז ןבָאה טכַאנרַאפ זיב

 ןוא רענעגושמ ַא יי ערָאנ רעד ןופ סױֹרַא ךיא ןיב ,ןרָאװעג רעטצניפ זיא'ס ןעוו

 טעװ רע זַא ,ןגָאװצ קידנעטש רימ טגעלפ רעכלעוו ,וג ןטנַאקַאב ַא וצ קעװַא ןיב

 :טגָאזעג רימ ןוא טירב שירפ לקיטש ַא טגנַאלרעד רימ טָאה רע .ןפלעה רימ

 ןפערט ךיד טעווװמ ןעוו זַא ארומ בָאה ךיא :בוטש ןיימ ןופ רעכיג סױרַא יג,

 "רעדניק עניימ טימ ךימ ןענעגרהסיוא ןעמ טעװ ,בוטש ןיא רימ ייב

 לַאטש ןופ םעדיוב ןפיוא ןייז ןזָאל ךימ לָאז רע ,ןטעבעג םיא ייב ךיז בָאה ךיא

 ןפלָאהעג טשינ טָאה'ס --

 ןכָארקעגוצ ךיא ןיב רעטצניפ רעד ןיא .בוטש ןייז ןופ סױרַא טזומעג בָאה ךיא

 םעד ןוא טכַאנ יד ייה ןיא ןטלַאהַאב ךיז ןוא םעדיוב ןפיוא ףױרַא ,לַאטש םיצ

 .ןסיוו ןייז ןָא ,גָאט ןצנַאג

 ייב ,ךעשט םוצ ןעמוקעג ןיב ךיא .עקניהַאינק ןייק טזָאלעג ךימ ךיא בָאה טכַאנרַאפ

 ךימ טָאה רע .טעגרהעג םיא טָאה'מ רעדייא ,טעברַאעג טָאה רעדורב רעד ןכלעוו

 .טיורב לקיטש ַא ןבעגעג ךיוא ןוא עינילק ןייז ןיא ןטלַאהַאב ךיז טזָאלעג

 םירבא ענעריורפעגפא

 טשינ ךיא בָאה םישובלמ ןוא ,טסָארפ רעקרַאטש ַא ןעוװעג ןיא טכַאנ עטירד יד

 סָאד -- ןריר טנעקעג טשינ ךיז ןוא ףָאלש ןופ טּפַאכעגפױא ךיז בָאה ךיא .טַאהעג

 םיױק ןיב ךיא .ןריױרפרַאפ קרַאטש ןרָאװעג ןענעז סיפ יד ןוא טנעה יד .,םינפ

 סָאװ ,ערעדלָאק ַא ןטעבעג ןוא רעטצנעפ ןיא טּפַאלקעגנָא ,ריפ עלַא ףיוא ןכָארקעגוצ

 .ערדלָאק ַא ןבעגעג רימ טָאה ךעשט רעד .טזָאלעגרעביא םיא ייב טָאה רעדורב ןיימ

 ךעשט רעד זיא ירפ ץנַאג .ערדלָאק רעד ןיא טלקיוװעגנייא ךיז בָאה ךיא

 םיא בָאה ךיא .ייוו קרַאטש רימ ןעוט סיפ יד וצ טגערפעג ךימ ןוא ןעמוקעגנײרַא

 רימ רע טָאה .טשינ ייז ליפ ךיא זַא ,ןריורפעג ױזַא רימ ןענעז סיפ יד זַא טגָאזעג

 ןענעז סיפ יד ןופ רעגניפ יד זַא ,ןעזעג טָאה רע ,ןזייוו םיא ייז לָאז ךיא זַא ,טגָאזעג

 רע .ץכערימש ַא טכַארבעג ןוא בוטש ןיא ןײרַא זיא רע .טסָארּפ ןופ ,ץרַאװש ןיוש

 ןקעדוצ טוג ךיז לָאז ךיא זַא ,טגָאזעגנָא רימ ןוא רעגניפ יד טרימשַאב רימ טָאה

 .ןכָאװ 6 טלייהעג ךימ רע טָאה ױזַא

 סָאװ ,םירבא ערעדנַא יד ןוא ,סיפ יד ןעגנַאגעגּפָא רימ ןענעז ןכָאוו 6 ךָאנ

 רעד טָאה ןַאד .סיפ יד ףיוא ןייג טנעקעג ןיוש בָאה ךיא .ןריורפעג ןעוועג ןענעז

 ךימ ארומ טָאה רע לייױו ,טרָא רעדנַא ןַא ןכוז ךיז זומ ךיא זַא ,טגָאזעג ךעשט

 ןטלַאה וצ רעטייוו

 ,םיא יב ןביילב ןזָאל ךימ לָאז רע זַא ,ןטעב ןוא ןענייוו ןביױהעגנָא בָאה ךיא

 .ןייג וצ ןיהּוװ קידנסיוו טשינ ,קעװַא טזומעג בָאה ךיא ןוא ןפלָאהעג טשינרָאג טָאה'ס רָאנ

 םישדח 4 ןגעלעג טרָאד ןוא ,ךעשט ןרעדנַא ןַא ןופ רעייש ַא ןיא ןיירַא ןיב ךיא

 ןעמענ רעייש ןיא ןעמוקעג ךעשט רעד זיא ךעלגעטיגָאט .סָאבעלַאב ןופ ןסיװ ןָא

 .טקרעמַאב טשינ ךימ ןוא ,תומהב יד רַאפ יורטש

 ןשיוװצ ןענופעג גָאט ןייא ךימ רע טָאה רעייש ןיא ךיז ןטלַאהַאב םישדח 4 ךָאנ

 בָאה ךיא .רעייש ןיא ןעמונעגנײירַא ךימ טָאה'ס רעוו ,טגערפעג ךימ טָאה רע .יורטש

 ףיא רעייש ןיא טקרעמַאבמוא ןײירַא ןטכענ טשרע ןיב'כ זַא ,טרעפטנעעג םיא

 .טרָאד ןופ קעװַא דלַאב לעוו'כ ןיא ,ןקיטכענוצרעביא
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 ךימ רע טעװ טשינ בוא ,ןײגקעװַא דלַאב לָאז ךיא טנרָאװעג ךימ טָאה רע
 ,רימ רַאפ טוט רערעכיז ַא ןסייהעג טָאה סָאװ ,גָאט ןלעה ןטימניא ןבײרטסױרַא ןגרָאמ

 == ךיא .ךעשט ןטירד ַא וצ קעװַא טכַאנײב ךיא ןיב הרירב ןייק קידנבָאה טשינ

 ןעועג זיא'ס ,ןטלַאהַאבסױא טוג ךיז ןוא יורטש ןיא ערָאנ עטוג ַא טכַאמעג ךיז בָאה

 טכַאנײב .רעטניוו רענעגנַאגרַאפ רעכעלקערש רעד יװ טייצ ערעסעב ליפ ַא -- רעמוז
 סעלעביצ ,סעקרעגוא ,ןרַאב ,לּפע ןסיירנָא ןטרָאג ןיא טפַאכעגסױרַא ךיז ךיא בָאה

 .גָאט ןצנַאג א ףיוא ןסע ןטיירגוצ ךיז ןוא
 רע .ךעשט ןשימיה ַא וצ טכַאנײב ןּפַאכנײרַא ךיז ךיא געלפ טייציוצ-טייציןופ

 םעד טכַאמעגכרוד ךיא בָאה ֹוזַא .טיורב לקיטש ַא ןבעגעג תונמחר סיוא רימ טָאה

 ,רעגנוה ןָא וליפַא ןוא םירבא ענעריורפעג ןָא ,רעמוז

  םיריזח ןופ לפעש ןופ ןסעגעג
 יד ןבעגעג טָאה ןעמ סָאװ ןסע ןופ טזײּפשעג ךיז ךיא בָאה רעטניוו ןקיטפניק םעד
 םעד ןיא .ךעשט ַא ןופ לַאטש-םיריזח ַא ןיא ןענעבנגנײרַא ךיז געלפ ךיא .םיריזח
 ןוא סעקארוב טימ לּפָאטרַאק עטכָאקעג ןענופעג ךיא בָאה םיריזח יד ןופ לפעש
 טימ .לפָאטרַאק עטקַאהעצ טימ עברָאט ַא טליפעגנָא רימ בָאה ךיא .לעמ ןופ לַאפּפָא

 רעד ןעװעג ןסע סָאד זיא ,ללכ ךרדב .רעטניו ןצנַאג ַא טבעלעג ךיא בָאה םעד

 = ;טרעגנוהעג ןעמ טָאה געט עקינייא ןוא ןסעגעג ןעמ טָאה גָאט ַא .גרָאז רעטסנעלק

 ,ןבעל ןביילב ןוא ןטלַאהַאב וצ ךיז ּוװ טרָא ןַא טימ ןעוועג זיא רערעווש

 ףראד ןיא ןדיי טכוז ןעמ
 ןכוז ףרָאד ןיא ןעמוקעג גָאט ןדעי ןענעז ייז .ןרָאי יד ןייגרעד ןגעלפ רעניַארקוא יד
 טסּוװעג טשינ טָאה רענייק ןוא ,ןדיי 50 ייב ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה ףרָאד םעד ןיא .ןדיי
 ,ןופרעד

 טכוזעג ןבָאה יז ,ןטלַאהַאב ןגעלעג ןיב ךיא יוװ ,רעייש ןיא ןיײרַא ןענעז רעדרעמ יד
 .ורטש ןיא ףיט ןגעלעג ןיב ךיא לייוו ,ןענופעג טשינ ךימ ןוא ,ךעלעקנעוו עלַא ןיא

 ןוא ןעמונעגסױרַא ייז ןבָאה ייז ןדיי ריפ ןעניפעג ייז ןבָאה רעייש רעדנַא ןַא ןיא

 ןטנַאיצילָאּפ יד ןעוו .טריװדנַאל ןשיכעשט ַא ןופ רעלעק ןטרעיומעג ַא ןיא ןסָאלשרַאפ
 טרָאד ןופ ןוא רעלעק ןיא ריט ענעצלָאה ַא ןכָארבעגפיוא ןדיי יד ןבָאה ,קעװַא ןענעז
 .ןפָאלטנַא

 ןעגנּוװצעג ןוא ,ךיז ייב ןדיי ןטלַאהַאבסױא טַאהעג ארומ ןבָאה ףרָאד ןיא ןכעשט יד
 ,טרָאד ןופ ןייגוצקעװַא ןדיי ענעטלַאהַאב יד

 -רַאפ עניימ טלייהעג טָאה סָאװ ,ךעשט םוצ טכַאנייב ןיײרַא ךיא ןיב ךָאװ ענעי

 ןופ ןייגוצקעװַא ןטארעג ךימ טָאה רע .טױרב עלעקיטש ַא ןטעב ,םירבא ענעריורפ
 ךשמב ןעמוק וצ ךיז ןטיירג ןשטייד יד זַא טסייוו רע לייוו ,טייצ ךָאװ ַא ףיוא ףרָאד
 ןטלַאהעג, ןוא ערָאנ ןיימ ןיא קירוצ קעװַא ןיב ךיא .ןדיי ןכוז ךָאװ רעד ןופ
 ' ."טנעה יד ןיא המשנ יד

 יד טימ ןעמַאװצ ןעוועג ןענעז רימ ּוװ ,ןיקָאר ןייק קעװַא ךיא ןיב סנגרָאמוצ
 טייז רענעי ןופ טרעהעג טָאה רע ןעוװ .רעױּפ ןשימייה ַא וצ ןיירַא ןוא ,סערַאלָאטס
 :ןגירשעג ןוא ריט יד לענש טנפעעג רע טָאה ,רעשיילפ קיזייא ,ךיא ןיב סָאד זַא ריט

 ןוא -- ?טרָא ןפיוא ךיד ךיא עגראה טשינ בוא :ןענַאד ןופ קעװַא דלַאב יג,
 | ,ריט יד טּפַאלקרֲׂאפ החיצר טימ טָאה רע

 ןייק קידנבָאה טשינ .ןדנעוו וצ ךיז ןיהּוװ קידנסיוו טשינ ,םיא ןופ קעװַא ןיב ךיא
 .יקניהאינק ףרָאד ןשיכעשט ןיא קירוצ ןעגנַאגעג ךיא ןיב געווסיוא רעדנַא

 .הנכס עכעלקערש א ןופ סיורא ןיב'כ
 ךָאנ ןגָאי ןטנַאיצילָאּפ עשיניַארקוא ייווצ יװ ןעעזעג ךיא בָאה ףרָאד ןיא קידנעמוק

 ןענַאטשעג ןזיא סָאװ טנוה רעקיזיר א .ףיוה ַא ןיא ןפָאלעגנײרַא זיא דיי רעד .דיי ַא

 ,טזָאלעגכרודַא טשינ ייז ןוא ןטנַאיצילָאּפ ייווצ יד ףיוא ןלַאפעגנָא זיא גנַאגניירַא םייב



 ןוא טּפַאכעג ךימ ןבָאה ןטנַאיצילַאּפ יד .עקיטכיל ַא רעיײז ןעוועג זיא טכַאנ יד

 רעוו ןוא ןטלַאהַאבסױא ןעוועג ןיב'כ ּוו ,דיי ַא ןיב ךיא ביוא ןשרָאפסױא ןעמונעג

 .ןסע ןבעגעג רימ טָאה

 ןעוו .דיי א ןיב ןיא זַא ,"ןכערברַאפ סיורג, ןיימ ןיא ןעוועג הדימ ךיז בָאה ךיא
 ךיז ןוא דלעפ ןיא ןטלַאהַאב ןעוועג טייצ עצנַאג יד ןיב ךיא זַא טגָאזעג ייז בָאה'כ

 יז ןבָאה ,רענטרעג יד ןופ ןסירעג טכַאנ עדעי בָאה ךיא סָאװ ,סנירג ןופ טרענרעד

 ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד ןבעגסיוא לָאז ךיא זַא ,ןעיירש ןוא ןגָאלש ןבױהעגנָא ךימ
 .טציא זיב ןטלַאהַאבסיױא ךימ

 קידנעעז ןוא סולשַאב רעייז קידנרעה .טרָא ןפיוא ןסיש וצ ךימ ןסָאלשַאב בָאה יז

 ,סולשַאב ןכעלקערש רעייז ןליפוצסיוא ידכ רעװלָאװער ןייז סױרַא טמענ רענייא יו

 טסעפ ךימ טָאה סָאװ טנַאיצילָאּפ םעד ןופ טנעה יד ןופ ןסירעגסױרַא ךיז ךיא בָאה

 ,רימ ךָאנ ןטנַאיצילָאּפ יד ןוא ןפיול ןעמונעג ,ןטלַאהעג

 ןיא ןעוועג זיא סָאבעלַאב רעד .רעױּפ ןשיכעשט ַא ןופ ףיוה ַא ןיא ןיירַא ןיב ךיא

 ןענעז ןטנַאיצילָאּפ יד תעב ,לַאטש ןופ סױרַא רע זיא ןפיול ךימ קידנעעז ןוא ,לַאטש
 ײז ןעמעוו טגערפעג ןוא געוו םעד טלעטשרַאפ ייז טָאה רע .ןגעקטנַא ןעמוקעג םיא
 טוג ךיז ןוא ןטונימ ערעיײט עקיזָאדייד טצינעגסיױא לייוורעד בָאה ךיא !?ןכוז

 .ןענופעג טשינ רעבָא ,ףיוה ןצנַאג ןיא טכוזעג קרַאטש ךָאנרעד ךימ ןבָאה ייז .ןטלַאהַאב
 .טױט ןרעכיז ַא ןופ טעװעטַארעג ,הנווכב ,ךעשט רעד ךימ טָאה ,קפס ןָא

 דלאוו ןיא

 טרָאד ,דלַאװ רעקווישטַאּפָאק ןיא קעװַא ךיא ןיב ףרָאד ךיא ןביילב ןופ הנכס יד קידנעעז

 .םישדח עקינייא ןעמַאזצ ןעוועג ןענעז רימ ןוא ןדיי עקינייא ךָאנ ןפָארטעג ךיא בָאה

 יז ןבָאה ,ןדיי ךיז ןטלַאהַאב דלַאװ ןיא זַא ,טסּוװרעד ךיז ןבָאה רעניַארקוא יד ןעוו

 ,ןסע ןכוז טכַאנײב סױרַא ןעייג רימ זַא קידנסיוו .זדנוא ףיוא עדַאקָאלב ַא ןבױהעגנָא

 ןסָאשעג ןוא ,דלַאװ ןופ גנַאגנייא םייב רעמייב יד ןשיװצ ןטלַאהַאב ךיז ייז ןבָאה

 ןפוא ַאזַא ףױא ןענעז ןדיי יד ןופ לייט ַא ןסע ןכוז סױרַא זיא סָאװ דיי ןדעי

 ךיא .ןעגנוטכיר ענעדישרַאפ ןיא ןפָאלטנַא זיא לייט ַא ןוא ,ןרָאװעג טעדרָאמעגסיוא

 .יורטש ןשיווצ ןרעייש יד ןיא ןטלַאהַאב רעדיוו ךיז ןוא יקניהאינק ףרָאד ןיא קירוצ ןיב

 .םישדח עקינייא ןגעלעג ךיא ןיב טרָאד

 ןטנאיצילאפ עשיניארקוא ןדראמ ןשטייד יד
 ,ןטנַאיצילָאּפ עשיניַארקוא יד ןדרָאמסױא ןבױהעגנָא ןשטייד יד ןבָאה 1943 ילוי ןיא

 -ילַאּפ עשיניַארקוא יד .רענַאזיטרַאּפ יד טימ גנודניברַאפ ןיא ןעייטש ייז זַא דשח ןבילוצ

 טימ קידנעמענ ,רעדלעוו יד ןיא ןפָאלטנַא טכַאנ ןייא ןענעז ןילָאװ ץנַאג ןופ ןטנַאיצ

 סעיניליןַאב ןסיירפיוא ,ןשטייד יד ןגעק ןפמעק ןבױהעגנָא ןבָאה ייז .רעוועג סָאד ךיז

 .רעפרעד עשיליוּפ ןוא עשישטייד ףיוא ןלַאפנָא ןוא

 עשיניַארקוא יד ןגעק טעדנעוװעג טייקמַאזקרעמפיוא ץנַאג רעייז ןַאד ןבָאה ןשטייד יד
 ןענעז סָאװ ,ןדי עלעפיוה עניילק סָאד טימ רעמ ךיז ןעמונרַאפ טשינ ןוא סעדנַאב
 ןזָאלנײרַא טַאהעג ארומ ױזַא טשינ ןיוש ןבָאה ןכעשט יד .טנגעג רעזדנוא ןיא ןבילברַאפ
 .ןסע לסיבַא םיא ןביג ןוא בוטש ןיא ךיז וצ דיי ַא

 ןדיי עטצעל יד ןכוז ןשטייד יד

 לָאמַא טָאה רעדורב ןיימ ןעמעוו ייב ,ךעשט ַא וצ ןעמוקנײרַא טּפָא ןַאד געלפ ךיא

 ,ענווָאר ןיא ןיוש ךיז ןענופעג ןסור יד זַא ,טגָאזעג רימ רע טָאה לָאמנייא .טעברַאעג

 ןלעוו ןשטייד יד לייוו ,ןטלַאהַאב טוג ךיז ןטארעג ךימ טָאה רע .קצול ןופ מ"ק 0

 ןדיי ענעבילברַאפ עלַא ןעגנערבוצמוא ךוזרַאפ ַא ןכַאמ ןטערטּפָא רעייז רַאפ רעכיז

 ןדיי ןכוז ןביוהעגנָא ןוא ןשטייד ליפ ןעמוקעג ףרָאד ןיא ןענעז געט יירד ךָאנ

 ןרעטנוא ןגעלעג ןיב ךיא ּוו רעייש ןיא ןײרַא ןענעז ייז .ןרעייש ןוא רעזייה עלַא ןיא
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 רענעריורפעג ַא ןגעלעג טרָאד ןיב ךיא .לקניוו ןדעי ןיא טרעטשינעג טרָאד ןוא יורטש
 ,ןיײגוצסױרַא טַאהעג ארומ ןוא געט ייווצ רעקירעגנוה ַא ןוא

 ןיימ טלעטשעגנייא ךיא בָאה טכַאנײב .ןעור טזָאלעג טשינ ךימ טָאה רעגנוה רעד
 .זדנעג יד ןטלַאהעג טָאה רעױּפ רעד ּווװ טרָא םוצ וצ ןוא ערָאנ ןיימ ןופ סױרַא ןוא ןבעל
 לבעל ַא ןעמונעגסױרַא בָאה ךיא .טיורב ןריורפרַאפ טימ קַאז ַא ןענופעג ךיא בָאה טרָאד
 קידנרענרעד ,געט 21 ןגעלעג ךיא ןיב טרָאד ,ערָאנ ןיימ ןיא ןיײרַא קירוצ ןוא טיורב
 .טיורב לבעל ןריורפרַאפ קיצנייא םעד טָא טימ ךיז

 ןֿפיולטנא ןשטייד יד
 ליטש ןרָאװעג גנילצולּפ זיא עדָאנ רעד ןיא ךיז ןטלַאהַאב ןיימ ןופ גָאט ןט722 ןפיוא

 ,סָאטױא יד ןופ שער םעד טרעהעג רָאנ טָאה ןעמ .טרעהעגפיוא ןבָאה ןעיירעסיש יד ןוא
 ןיוש ןוא ,ערָאנ רעד ןופ סױרַא ךיא ןיב טכַאנרַאפ .ןפיױלטנַא ןשטייד יד עכלעוו ןיא
 ןייק קעװַא ךיילג ןיב ךיא .ןפָאלטנַא ןענעז עלַא : ףרָאד ןיא שטייד ןייא ןייק ןעזעג טשינ

 .שטשישזָאר ,לטעטש ןיימ ןיא טרָאד ןופ ןא ,קצול

 ׁשטשישזארו ןיא קירוצ

 ןיב ךיא .רעדניק טימ ןדיי רעשטשישזָאר רָאּפ ַא ןפָארטעג ךיא בָאה שטשישזָאר ןיא
 ייב ןבָאה עכלעוו ,קלָאפרָאּפ שיױג ַא ןפָארטעג טרָאד ןוא בוטש רעזדנוא וצ קעװַא

 ןטילעג ןוא ָאטעג ןיא ןעוועג ןענעז רימ תעב .,ןגעמרַאפ ץנַאג רעזדנוא ןעמונעגוצ זדנוא
 םעד וצ קעװַא ןוא ןבעל ריא טלעטשעגנייא לָאמנייא טָאה עמַאמ ןיימ ,רעגנוה

 ןוא ,ןגעמרַאפ ץנַאג רעזדנוא ןוא גנוניוו רעזדנוא ןעמונעגוצ טָאה סָאװ ,קלָאפרַאּפ
 .בוטש ןופ ןבירטעגסױרַא ריא ייז ןבָאה -- ,ןכַאז ערעזדנוא עקינייא ןטעבעג ייז ייב

 בוטש ןיא קירוצ
 זיא סָאװ ,קלָאפרַאּפ סָאד ןפָארטעג טרָאד ךָאנ ךיא בָאה בוטש ןיא קידנעמוקקירוצ
 קעװַא ןיב ךיא .ןבעל ןבילבעג טשינ זיא החּפשמ רעזדנוא ןופ רענייק זַא רעכיז ןעוועג
 טביורעגוצ זדנוא ייב טָאה קלָאפרָאּפ סָאד יו ,טלייצרעד טרָאד ןוא ײצילָאּפ רעד ןיא
 ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא .בוטש רעזדנוא ןיא ייז ןציז טציא ןוא ןגעמרַאפ עצנַאל סָאד

 טווּורּפעג טָאה יז .יורפ יד ןשרָאפ ןביוהעגנָא ןבָאה סָאװ ,ןטנַאיצילָאּפ עשיסור ייווצ טימ
 ןטנַאיצילָאּפ יד ןופ רענייא יוװ םעדכָאנ רעבָא ,טגָאזעג בָאה ךיא סָאװ ץלַא ןענעקייל

 ןבָאה ןכַאז ערעזדנוא עלַא זַא ,טרעפטנערַאפ ךיז יז טָאה ,ןגָאלש ןביוהעגנָא ריא טָאה
 עיזיווער ַא ןכַאמ ֹוצ שינביולרעד יד ןעמוקַאב בָאה ךיא .ןעמונעגוצ ריא ייב ןשטייד יד
 ןעמוקעג ןיב'כ ןעוו ,סנגרָאמוצ .זדנוא וצ טרעהעג טָאה סָאװ ץלַא ןעמענוצ ןוא ריא ייב

 זיא קלָאפרַאּפ סָאד :טקידיײלעגסױא ןעוועג בוטש יד זיא ,םיצפח ערעזדנוא ןעמענֹוצ
 .בוטש עקידייל ַא טזָאלעג ןוא ןפָאלטנַא

 .טייצ רָאי ַא בוטש רעזדנוא ןיא טניוװעג ךיא בָאה לגניי ַא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ

 | לארשי צרא ןייק
 רעגריב עשילוּפ ענעזעוועג עלַא טביולרעד ןסור יד ןבָאה גנואיירפַאב רעד ךָאנ רָאי ַא

 ןייק ןרָאפוצקעװַא טייהנגעלעג יד ןצונסיוא ןסָאלשַאב בָאה ךיא .ןלױּפ ןייק ןרָאפקירוצ

 ןסָאלשעגּפָא ןייז רעדיוװ דלַאב רעכיז טעװ סָאװ ,דנַאלסור ןיא ןביילב טשינ ןוא ,ןלױּפ
 ,טלעוו רעסיורג רעד ןופ

 .עינעמור ןייק קעװַא ךיא ןיב ךָאנרעד .םישדח ייווצ זיולב ןעוועג ךיא ןיב ןליוּפ ןיא

 "טניָאשזד , רעד סָאװ ,רעדניק עשילױּפ רַאפ טלַאטשנַא ןַא ןיא ןעוועג ךיא ןיב טרָאד
 | ,טשערַאקוב ןיא טַאהעג טָאה

 ,ץנַאטסנָאק ןייק טכַארבעג ,ךעלגניי 10 ,עּפורג עצנַאג רעזדנוא ןעמ טָאה גָאט ןייא

 .ןטַאקיפיטרעס ןָא לארשייץרא ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז ריִמ .ףיש א ףיוא טצעזעגפיורַא ןוא
 עטסכעלקערש יד טכַאמעגכרוד ןבָאה סָאװ ,ךעלגניי ןעצ יד ןבָאה זייווכעלסיב

 ןופ טיײרפַאב ךיז ,ןטכַארטסױא רָאנ ןָאק עיזַאטנַאפ עכעלשטנעמ יד סָאװ ןעגנובעלרעביא

 .ךיילגוצ ןשטנעמ טימ ןשטנעמ ןרעוו ןביױהעגנָא ןבָאה רימ .רַאמשָאק ןקידארומ רעייז



 םיחצור רעניארקוא

 .ס .ׁש

 ,1941 ןיא עקווישטַאּפָאק ןייק ןשטייד יד ןופ ןעמיקניײרַא ןופ געט עטשרע יד ןיא דלַאב

 ןבלעז םעד .רעטָאפ ןיימ ןעמונעגוצ ןוא ןשטייד יד ןעמוקעג בוטש ןיא זדנוא וצ ןענעז

 -קעװַא ייז ןבָאה ןשטייד יד .ןוז ןייז ןוא טחוש םעד השמ ןעמונעגוצ ךיוא ייז ןבָאה גָאט

 טסּוװַאב זדנוא זיא רעטעּפש .טעדרַאמרעד טרָאד ןוא לימ-טניו רעד רעטניה טריפעג

 ךיז רַאפ ןבָארגוצסײא ןעגנּוװצעג ייז ןשטייד יד ןבָאה טױט רעייז רַאפ זַא ,ןרָאװעג

 ןופ ךיז קידנסיוורעד .ןרָאװעג ןטָאשרַאפ ייז ןענעז בורג םעד ןיא ןוא בורג ַא טסבלעז

 ןוא רעזייה ערעייז ןזָאלרַאפ עקווישטאּפָאק ןופ ןדיי עלַא ןבָאה ,קילגמוא ןקיזָאדמעד

 ,דלַאװ ןקיאייברעד ןיא ןפָאלטנַא

 -מורַא ןבָאה ,טייקידנעטשטסבלעז טגָאזעגוצ ןבָאה ןשטייד יד ןעמעוו ,רעניארקוא יד

 ןענעז ןדיי יד ןופ טייהרעמ יד .ןטייז עלַא ןופ ןסָאשעג ןוא דלַאװ םעד טלגנירעג

 ןעזעג ןגױא ענעגייא עניימ טימ בָאה ךיא .ןעיירעסיש עקיזָאדיד תעשב ןרָאװעג טעגרהרעד

 ןענעז ,ןבעל םייב ןבילבעג ןענייז עכלעוו יד .דרע רעד ףיוא ןגיל ןדיי עטעגרהרעד ליפ

 רעשיזיפ רערעווש וצ טַארנדוי רעקווישטאּפָאק םעד ךרוד ןרָאװעג טקישעגקעװַא רעטעּפש

 ,טריזינַאגרָא ןבָאה סיצַאנ יד ןכלעוו ,קרַאװלָאפ ןסיורג ַא ןיא ,ּפולָאזערעב ןייק טעברַא

 ענעדישרַאפ ייב ןוא רעבירג ןבָארג ייב ,רעמייב ןקַאהסיוא ייב טעברַאעג ןבָאה ןדיי יד

 טקינייפעג קרַאטש ןבָאה רעעזפיוא עשישטייד ןוא עשיניַארקוא יד .ךרפ-תודובע ערעדנא

 טעברַא ףיוא ןרָאװעג טקישעג ןענעז ןדיי ערעדנַא .ןגָאלשעג ךעלרעדרעמ ייז ןוא ןדיי יד

 .קרַאװלָאפ רעכעלנע ןַא ןענופעג ךיז טָאה'ס ּוװ ,ןיזוק ףרָאד ןיא

 ןזיב טָאה ןוא קַאילָאּפ רעכייר ַא ןעוועג זיא עקווישטָאּפָאק ןופ יקסווָארטעּפ קיזאק

 רעזדנוא טימ סרעדנוזַאב ןוא ,ןדיי טימ טפַאשדניירפ ןיא טבעלעג גירק ןופ ךורבסיוא

 ןעמוק טגעלפ יז .ןגעמרַאפ ץנַאג ריא םיא ייב טזָאלעגרעביא טָאה רעטסעווש ןיימ .החּפשמ

 רעטסעווש ןיימ טָאה רע .טיורב םיא ייב ןטעב ןוא טייצ וצ טייצ ןופ דלַאװ ןופ םיא וצ

 ןיא לַאטש ןייז ןיא שינעטלעהַאב ַא ןיא ןטלַאהַאבסיוא ךיז ייב טזָאלעג רעדניק 2 עריא טימ

 טָאה רע .ָאפַאטסעג ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא ייז רע טָאה רעטעּפש ,געט 10 ןופ ךשמ

 ןענעז'ס .סױרַא טשינ ןליוו ןוא ןדיי סיוא ךיז ןטלַאהַאב םיא ייב זַא ,טלייצרעד ןשטייד יד

 ,טעדרָאמרעד קידתוירזכא ייז ןוא רעניַארקוא ןעמוקעג ןַאד

 ראנאד רעדרעמ רעד

 .רעדיינש רעטוג ַא רעייז ,עשרַאו ןופ טילּפ רעשידיי ַא ןעוועג זיא ּפולָאזערעב ןיא

 רעטפַאהלקע ןוא רעכעלסעה ַא רעייז ,ראנָאד רַאסימָאק רעשטייד רעד טָאה לָאמניײא

 טלָאװעג שטייד רעד טָאה גנולייוורַאפ רעקיזָאדרעד וצ .גנולייוורַאפ ַא טנדרָאעגנייא ,פיט

 םיא ןוא רעדיינש ןשידיי םעד ןפורעגסיורַא טָאה רע .גוצנַא םעיינ םענייש ַא ןיא ןעמוק

 םעד טכַארבעג םיא טָאה רעדיינש רעד ןעוו .גניקָאמס םענייש ַא ןעיינפיוא ןטעבעג

 לָאז רע זַא ןוא םיא טלעפעג טעברַא יד זַא טגָאזעג שטייד רעד טָאה ,גניקָאמס ןקיטרַאפ

 רעד ןעוו .טעברַא רעטוג רעד רַאפ טלָאצַאב ןעמיקַאב רע טעװ ןגרָאמ ןעמוק םיא וצ

 טרָא ןפױא םיא רע טָאה ,טלעג ןטגָאזעגוצ םעד ךָאנ סנגרָאמוצ ןעמוקעג זיא רעדיינש

 .ןוז ַא ןוא יורפ ַא טזָאלעגרעביא טָאה רעדיינש רעטעדרָאמרעד רעד .ןסָאשרעד

 טיוט ןופ ךיז ןעוועטאר רימ
 ײַארקוא ליפ ןעמוקעגנָא ןענעז לָאמנייא .ןיקָאר ןייק ּפולָאזערעב ןופ ןפָאלטנַא ןענעז רימ

 ףיוא טצעזעגפיורַא חוכ טימ ייז ,רעדלעפ יד ןיא ןדיי טּפַאכעג ןוא ןטנַאיצילַאּפ עשינ

 עקווישטאפאק
 -יק 5 ךיז טניפעג עקוװישטאּפָאק ףרַאד סָאד

 "איײרק ןפיא שטשישזָאר ןופ רעטעמַאל

 -- חרזמ ןופ ,לעװַאק -- ברעמ ןוֿפ : געוו

 ןופ ןוא ,ןישטרַאט -- םורד ןופ ,קצול

 .שטשישזָאר -- ןוֿפצ

 ַא יב טבעלעג ןבָאה ףרוָאדז סעד ןיא

 ,רעמערק ,םירחוס ןופ תוחפשמ עשידיי 0

 ףרָאד ןיא .רעציזאב-טוג ןוא תוכאלמ-ילעב

 טָאה עכלעוו ,לימ ַא ןענופעג ךיוא ךיז טָאה

 .ןטַאלבדלַאג וצ טרעהעג

 סא הליהק רעניילק רעקיזָאדרעד ןיא

 .תסנכ-תיב ַַא ןוא טחוש א ,בר ַַא ןעוועג

 ןיא טנרעלעג ךיז ןבָאה רעדניק עשידיי יד

 ןיא רעדָא ,עלוש-"ענכעשװַאּפ,, רעשיליופ רעד

 -ָאר ןיא ןטלַאטשנַא-ןרעל ערעדנַא ענעדישראפ

 טבעלעג ןבָאה ףרַאד םעד םורַא .שטשישז

 ַאד ךיז ןבָאה עכלעוו ,סעקינדַאסַא עשיליופ

 רעד טימ ןוא וויטַאיציניא רעד טיול טצעזַאב

 ערעײז .גנוריגער רעשיליופ רעד ןופ ףליה

 ןעוועג ןענעז סעמרעפ עכעלטּפַאשטריוװ-דנַאל

 ןשיווצ ןעגנואיצַאב יד .טעברַאַאב טוג רעייז

 ןעוועג ללכ:ךרדב ןענעז ןקַאילַאֿפ ןוא ןדיי

 זיא ףרַָאד ןופ סיטלַאס רעד .עטוג רעייז

 טימ טבעלעג טָאה ןוא קַאילַאֿפ ַא ןעוועג

 ןופ ךורבסיוא ןזיב טפַאשדניירפ ןיא ןדיי יד

 .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד

 ןופ ,טפַאשרעה עשיטעיווַאס יד תעשב

 -קיל ןענעז ,1941 ינוי זיב 1939 רעבמעטפעס

 ןדי יד ןוא ןטפעשעג עלַא ןרָאװעג טרידיוו

 עשהכולמ ןיא ןרָאוװעג טלדנַאוװרַאֿפ ןענעז

 :שדוח ַַא ןעמוקַאב ןבָאה יײז .עטלעטשעגנַא

 .טלַאהעג ןכעל

 ןיבו השמ
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 ךיז ןטלַאהַאבסױא ןוא ןפיולטנַא ןעגנולעג זיא רימ .טיוט םוצ טריפעג ןוא סָאטױא-טסַאל
 יד .טנגעג רעד ןיא ןסקַאװעג ןענעז עכלעוו ,סעכעּפעל יד ןיא ןוא סעטסוק יד ןיא

 יז סָאװ םעד ץָארט ,סיוא ךיז טלַאהַאב ךיא זַא ,טסּוװעג טשינ ןבָאה םילוונמ עשיניַארקוא
 ,סורַא ךיא ןיב ןרָאװעג רעטצניפ זיא'ס ןעוו ,רימ ןבענ שממ דרעפ ףיוא ןטירעג ןבָאה
 ןסָאלשַאב ןבָאה רימ ןוא רעדורב ןוא רעטסעװוש ןיימ ןענופעג רעטעּפש בָאה ךיא
 ,ןפױלטנַא

 | ןירעטער עשיליופ יד

 טנעקעג ןבָאה רימ ןכלעוו .יקסװָאלזָאק קילאוו רעױּפ ןשיליוּפ םוצ ןעמוקעגנָא ןענעז רימ

 טָאה החּפשמ ןייז ןופ רענייק ,רעייש ןיא םיא וצ ןיירַא ןענעז רימ .המחלמ רעד רַאפ ןופ

 יקסווָאלזָאק ןופ יורפ יד ןעוו ,ירפרעדניא .םיא ייב ָאד ךיו ןטלַאהַאב רימ זַא טסּוװעג טשינ

 ריא ןבָאה רימ .ןקָארשרעד רעייז ךיז יז טָאה ,טקרעמַאב זדנוא ןוא רעייש ןיא ןײרַא זיא

 ןעמ .ןטלַאהַאבסיױא זדנוא ןייז םיכסמ טעװ יז ביוא ,ןלָאצַאב ריא ןלעוװ רימ זַא ,טגָאזעג

 טימ .ןדיי 12 ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה'ס ןכלעוו ןיא ,שינעטלעהַאב ַא טכַאמעג זדנוא טָאה

 ןייז ןיא ןטלַאהַאב וצ ןזיווַאב טָאה רעכלעוו ,ןיזוק ןיימ ןענופעג ךיוא ךיז טָאה זדנוא

 ַא ןיא לַאטש ןיא ןענופעג ךיז טָאה שינעטלעהַאב סָאד .ןרַאלָאד עמוס עסיוועג ַא לטיה
 ,ןסע ןעגנערב זדנוא טגעלפ עטרעיוּפ יד .בורג ןסיורג

 | םיסינ
 ןטעבעג זדנוא ןוא עטתיבה-לעב יד שינעטלעהַאב ןיא ןײרַא זדנוא וצ זיא לָאמנייא

 יד ןטייב ךױא ןוא טרָא סָאד ןכַאמ ןייר טלָאװעג טָאה יז .םעדיוב ןפיוא ןײגפיורַא

 יו .שטייד טדערעג טוג טָאה ןוא עקשטיוד-סקלָאפ ַא ןעוועג זיא עטרעיוּפ יד .יורטש
 : ןעיירשעג טימ ןשטייד ןעמוקעגנָא ןענעז םעדיוב ןפיוא ףױרַא ןענעז רימ רָאנ

 "? ןדיי יד ןענעז וו,

 ,ןדיי ןייק ָאטשינ ןענעז ריא ייב זַא .טגָאזעג ןוא ,טנקיילעג ךיז טייטשרַאפ טָאה יז
 ןבָאה ןשטייד יד .ןבירטעגסױרַא ייז טָאה יז רעבָא ריא וצ ןעמוקעג עקַאט ןענעז ןדיי יד
 םענייק טרָאד ןוא בורג רעקידייל רעד ןיא ןסָאשעגניײרַא ןבָאה ייז ןעוו ןוא טביולגעג ריא
 יד ,ןגיל ןייק טשינ טגָאז עטרעיופ יד זַא טגייצרעביא ךיז ייז ןבָאה ,ןפָארטעג טשינ

 רעדייא ,טלעג רעייז טביורעגוצ ןדיי יד ייב טָאה יז זַא ,טלייצרעד ךיוא ייז טָאה עטרעױּפ

 ,טיוט ןרעכיז ַא ןופ ןרָאװעג לצינ רימ ןענעז ױזַא .ןבירטעגסױרַא ייז טָאה יז

 ןוא םעדיוב ןפיוא זדנוא וצ ףױרַא עטרעױּפ יד זיא קעװַא ןענעז ןשטייד יד ןעוו
 | :טגָאזעג

 ."הנכס ַא ןיא ןיב ךיא לייוו ,טליוו ריא ּוװ טייג ,ןענַאד ןופ קעװַא טזומ ריא,
 ןַאד זיא'ס .דלַאװ ןיא קעוװַא רעדיוו טזומעג ןוא הרירב ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה רימ

 ןירעגעווש ןיימ .יינש ַא ןלַאפעג זיא'ס ןוא ,טסָארפ רעסיורג ַא ,טלעק עכעלקערש ַא ןעוועג
 יז טָאה ,טכַאמנָא ןוא עיטאפא ןיא קידנלַאפנײרַא ןוא ,טכיוועגכיילג סָאד ןריולרַאפ טָאה

 רעד ףיוא לרעטכעט לציּפ ריא טימ זיא ןוא ,דלַאװ ןיא עלעגניי קירָאי-7 ריא ןזָאלעגרעביא
 ףרָאד סָאד ןבָאה רימ .עקווישטַאּפָאק ןייק ןעמוקעגנָא רימ ןענעז טכַאנַאב .קעווַא טנַאה
 .טרעקַאעצ דרע יד ןוא טרעטעמשעצ רעזייה יד :טנעקרעד טשינ

 ודנוא טעוועטארו רוכיׂש א

 זיא זיוה סנעמעוו ,קַאילָאּפ רעמירָא ןַא ןעוועג זיא סָאד .סָאר ןופ זיוה ןיא ןיײרַא ןענעז רימ
 זיא טסבלעז רע ,ןדיי ייב יק ןקלָאמעג טָאה יורפ ןייז .זיוה רעזדנוא טימ תונכשב ןעוועג

 סיורג ַא ןיא ןכָארבעגסױא רע טָאה ,ןעזרעד זדנוא טָאה רע ןעוו ,רוכיש רעסיורג ַא ןעוועג

 זיא סָאװ ,דניק לציּפ ןפיוא לעיצעּפס ןוא ןעוועג םחרמ זדנוא ףיוא ךיז טָאה רע .ןייוװעג

 עמערַאװ ַא ןגָארטעגוצ זדנוא רע טָאה טכַאנַאב .טנַאה רעד ףיוא רעטסעווש ןיימ ייב ןעוועג
 ןעמוקעג ןוא טורענּפָא ךיז ןבָאה רימ ןעוו .רעגנוה םעד טליטשעג לסיב ַא טָאה סָאװ .ּפוז

 םיא וצ ןענעז גָאט ןטשרע םעד ןיוש .רעלעק ןיא טצעזעגניירַא זדנוא רע טָאה ,ךיז וצ

 -- "עקנָאגָאמַאס, ןעקנירט ןטעבעג ןוא ןטנַאיצילָאּפ עשיניַארקוא ןעמוקעג בוטש ןיא

 יד טָאה רע .ןכַאמ ןיילַא טגעלפ רע סָאװ ,ןפנָארב ןופ גנוטעברַאסױא עשימייה ַא



 ױזַא ,טרוכישעגנָא טוג ךיז ןבָאה ייז סע וצ ןוא ןעקנירט וצ ליפ ןבעגעג ןטנַאיצילָאפ
 .טכוזעג טשינ םיא ייב ץעגרע ןיא ןבָאה יז זַא

 רעדייא ,ןשטייד יד וצ ןלַאפנײרַא טלָאװעג רעסעב ןיוש רימ ןבָאה ,טגָאזעג תמא םעד

 ןיא ןלַאפעגניײרַא ןענעז סָאװ ,ןדיי יד טקיניײּפעג קרַאטש ןבָאה עכלעוו ,רעניַארקוא יד וצ

 ,דיי ןדעי ןדרָאמרעד רעניַארקוא יד ןגעלפ טייקידתוירזכא רעשהיח ַא טימ .טנעה ערעייז

 .טּפַאכעג ןבָאה ייז ןכלעוו

 ןעוועג זיא'ס .ןרָאװעג רעטצניפ זיא סע זיב ךיז ייב ןטלַאהַאבסיוא זדנוא טָאה סָאר

 רימ .זיוה ןייז ןזָאלרַאפ ןעוועג ןעגנּוװצעג ןענעז רימ ןוא ןביילב וצ םיא ייב רַאפעג ַא

 -דַאסָא , עשיליוּפ יד ןופ ףרָאד סָאד ךרודַא ןענעז רימ .ןייג וצ ןיהּוװ טסּוװעג טשינ ןבָאה

 ןכַארקעג ןענעז רימ .יקסוואדייפ ןופ קרַאװלָאפ ןיא ןשטייד ןסעזעג ןענעז טרָאד ."סעקינ

 ןעייג רימ ןיהּוװ קידנסיוו טשינ ױזַא .ןריּפשרעד טשינ זדנוא ןלָאז טניה יד ידכ ,יינש ןפיוא

 טסּוװַאב ןעוועג ןיא עכלעוו .סירעדאק החּפשמ רעד ןופ זה ןיא ןײרַא רימ ןענעז

 ,ןלַאפעגנײרַא ןענעז רימ ןיהּוװ ןעזעגמורַא ךיז ןבָאה רימ ןעוו .םיבנג ןוא ןטידנַאב סלַא

 .עקידעבעל ןייק סױרַא טשינ ןענַאד ןופ ןיוש ןלעװ רימ זַא רעכיז ןעוועג רימ ןענעז

 ַא ןבעגעג ןוא טקיאורַאב זדנוא רע טָאה ,גנושַאררעביא רעסיורג רעזדנוא וצ רעבָא

 ןייז ןיא טעברַאעג םיא ייב ןבָאה רימ .ןסע טכעלש ןייק טשינ ךיוא ןוא רעמיצ ןרעדנוזַאב
 .םישדח 5 ןופ ךשמב טפַאשטריוװ

 עלעקנעי רעדורב ןיימ ןענוֿפעג רימ

 ןוא יקסווָאלזָאק יורפ רעד וצ טרעקעגקירוצ ךיז רימ ןבָאה ,םישדח 5 םיא ייב קידנעײזּפָא

 סנגרָאמוצ טקרעמַאב גנילצולּפ זדנוא טָאה יז ןעוו .לַאטש ןיא ןיירַא רימ ןעייג ןסיוו ריא ןָא

 ןביילברעביא ריא ייב ןענעק רימ זַא ,טגָאזעג ןוא טקיאורַאב זדנוא יז טָאה ,ירפרעד ןיא

 טָאה ןירעגעווש ןיימ ןכלעוו ,ןוז סרעדורב ןיימ זַא ,טלייצרעד זדנוא טָאה יז ,רעלעק ןיא

 .ריא ייב ךיז טניפעג ,דלַאװ ןיא ןזָאלעגרעביא

 ןייז יו םעד ךָאנ ,טָאה ,עלעגניי רעקירָאי-7 סָאד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס

 ןיטסירק רעד וצ ןייגרעד ןזיוװַאב ,דלַאװ ןיא ןײלַא ןזָאלעגרעביא םיא טָאה רעטומ

 .יקסווָאלזָאק

 .ןרירפ ןבױהעגנָא ןבָאה סיפ ענייז ןעוו ןסיו ריא ןָא םעדיוב ןפיוא ףױרַא זיא רע

 ךיא ןוא ןעמערַאװנָא לסיבַא ךיז ,םירזח יד ןופ לכלעטש ןיא ןײגּפַארַא רע טגעלפ

 ןבָאה רעדניק יד זיב ןענופעג טרָאד ךיז רע טָאה ױזַא .םיריזח יד ןופ ןסע סָאד ןסע

 לגניי שידיי ַא סעפע זַא ,יקסװָאלזָאק רעטומ רעד טלייצרעד ןוא טקרעמַאב םיא

 .םעדיוב ןפיוא ךיז טניפעג

 דניק סָאד ןעזרעד טָאה יז ןעוו ןוא םעדיוב ןפיוא ףױרַא זיא יקסווָאלזָאק יורפ יד

 טָאה יז .ןייועג א ןיא ןכָארבעגסױא יז טָאה ,ךיז טניפעג רע בצמ ַא רַאפ סָאװ ןיא

 ןוא ,שינעטלעהַאב ַא םיא רַאפ טכַאמעג .בוטש ןיא ךיז וצ ןעמונעגניירַא דלַאב םיא

 .לארשי ןיא טציא ךיז טניפעג לגניי סָאד .םישדח 6 ןטלַאהַאבסױא טרָאד

 קלאֿפראֿפ םערא טלא ןא
 רעדיו רימ ןענעז ,ןקַאילָאּפ יד ףיוא ןלַאפנָא ןביױהעגנָא ןבָאה רעניארקוא יד ןעוו

 ןעגנּוװצעג ןעוועג ןענעז ןוא יקסווָאלזָאק יורפ ןופ זױה םעד ןיא רעכיז טשינ ןרָאװעג
 ןײרַא קילעפוצ רימ ןענעז טרָא וצ טרָא ןיפ קידנעייג ױזַא .ןרעדנַאװ ןביוהנָא רעדיוו

 ןעוועג ןענעז רימ .דלעפ ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,לזייה ןכָארבעציבלַאה ,ןיילק ַא ןיא

 טבעלעג טָאה לזייה ןיא .טיורב לקיטש ַא ןטעב טלָאװעג ןבָאה ןוא קירעגנוה קרַאטש

 רעד .ןרעניַארקוא ןַא יז ,קַאילָאּפ ַא רע .ןשטנעמ עמערָא רעייז ,קלָאפרַאּפ טלַא ןַא
 זדנוא טָאה קַאילָאּפ רעד זַא ,סױרַא ךיז טזייוו .יקסווָאנַאכעשט ןסייהעג טָאה קַאילָאּפ

 זַא ,טגיילעגרָאפ זדנוא טָאה רע .האובת ןפיוקרַאפ זדנוא טגעלפ רע לייוו ,טנעקרעד

 .קילָאטַאק רעמורפ ַא רעייז ןעוועג זיא רע .םעדיוב ןפיוא ןביילברעביא םיא ייב ןלָאז רימ

 ,"םישודק, ןציז םעדיוב ןפיוא םיא ייב זַא ,לָאשטשָאק ןיא טלייצרעד רע טָאה קיטנוז
 ןענעז -- ןבעל ןבילבעג ןוא טעװעטַארעג ךיז ןבָאה רימ ביוא זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע

 ."םישודק , רימ
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 רעזדנוא טנעקעג ןבָאה עכלעוו ,עכלעזַא ןענופעג ךיז ןבָאה ןקַאילָאּפ יד ןשיװצ

 .םישדח 6 ַא ייב ןענופעג ךיז רימ ןבָאה טרָאד .ןסע ןעגניירב זדנוא ןגעלפ ייז .החּפשמ

 | דראמ רעכעלקערש רעד
 ןוא ןכוז ןגעלפ ייז .ןקַאילָאּפ יד ייב רעװעג ןכוז ןבױהעגנָא ןבָאה רעניַארקוא יד
 עגַאל יד ןעוו .רעוװעג סיוא טשינ ןעמ טלַאהַאב יצ ,רעזייה עשילױוּפ יד ןיא ןרעטשינ

 זדנוא ןוא םעדיוב ןופ טריפעגּפָארַא קַאילָאּפ רעד זדנוא טָאה ,ךעלרעפעג ןרָאװעג זיא
 פיוא ןעוועג בורג רעד זיא רעירפ .בוטש ןיא םיא ייב בורג א ןיא טנדרָאעגנייא

 :טגָאזעג זדנוא טָאה ןוא בצמ ןכעלרעפעג םעד טצַאשעגּפָא טָאה רע .לּפָאטרַאק ןטלַאה ֹוצ

 ןטלַא ןַא ,ןסיש ךימ סיוועג ףיוא ייז ןלעוװ ,ןשטנעמ עגנוי ןסיש ןענעק ייז בוא,
 ,770 רָאי ַא ןופ ,ןשטנעמ

 ןוא םירבא יד ןכיילגסיוא וצ ידכ ,דלעפ ןיא לסיבַא סױרַא רימ ןענעז לָאמנייא
 רימ ןבָאה ,בוטש ןופ טייו ץנַאג ןענופעג ךיז ןבָאה רימ ןעוו .טפול עשירפ ןּפַאכ
 ךיז ןבָאה רימ ןעוו .רעװעג-ןישַאמ ןוא ןקנַאט ןופ ןעיירעסיש טרעהעג גנילצולּפ

 ,עטיױט יורפ ןייז טימ קַאילָאּפ םעד ןענופעג רימ ןבָאה ,בוטש ןיא טרעקעגקירוצ

 ןופ ןקַאילָאּפ עלַא טעמכ ןסָאשרעד ןבָאה רעניַארקוא יד זַא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס

 ןרעכיז ַא ןופ טעװעטַארעג ןַאד ךיז ןבָאה רימ .רעזייה ערעייז טנערברַאפ ןוא ףרָאד םעד

 ןבָאה ,ןקַאילָאּפ יד טעדרָאמרעד ןבָאה רעניַארקוא יד תעב סָאװ ,םעד קנַאדַא ,טיוט
 ,שינעטלעהַאב רעזדנוא ןיא ןענופעג טשינ ךיז רימ

 ,ןקַאילַאּפ ענעדישרַאפ ייב ןטלַאהַאבסױא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדיי קיסיירד ייב זיולב
 ,ןבעל ןבילבעג ןענעז

 ןעמוקעג ןענעז'ס זיב ,רעטרע ענעדישרַאפ ןיא ןרעדנַאװ רעדיוו קעװַא ןענעז רימ
 ,טקידנעעג ךיז טָאה המחלמ יד ןוא ,ןטעיװָאס יד



 ירדנ'לכ רעטצעל רעד

 לאגירפ םהרובא

 עטושפ ןופ לקירבַאפ ַא ןוא ןַארָאטסער ַא קירב ןרעטנוא טַאהעג ןבָאה ןרעטלע עניימ
 לָאװ יד זדנוא וצ ןעגנערב םייוג יל ןגעלפ ט טייצ ןדירפ ןיא .םעדָאפ-לָאװ ןוא ןטגָאװעג

 .טנַאװעג רעד א ג קיטרַאפ זיא'ס זיב ןטרַאװ בוטש ןיא זדנוא ייב ןביילברעביא ןיא

 ןעיינ ןגעלפ ייז ןכלעוו ןופ ףָאטש עבַארג עטעברַאעגסיױא קיטרַאֿפ ַא ןעמוקַאב ןבָאה ייז

 ןבָאה טנגעג רעד ןופ יא יד ."סעקרוב ,, ענעפורעג ױזַא ,ןעלטנַאמ-רעטניוו עסיורג

 .החּפשמ רעזדנוא טנעקעג טוג םורָא ױזַא

 זיא ,יײז ןשיװצ רימ ןיא ָאטעג ןיא ןרָאװעג ןבירטעגניײרַא ןענעז ןדיי עלַא ןעוו

 טעברַא רעד וצ ןגרָאמירפ ןדעי ןייגסױרַא החּפשמ רעצנַאג רעזדנוא ןרָאװעג טביולרעד

 ןיא ןטסילַאיצעּפס ןייק ןעװעג טשינ ןענעז זדנוא ץוח ַא לייוו ,לקירבַאפ רעזדנוא ןיא

 טימ .ָאטעג ןיא קירוצ טעברא רעד ןופ ןעגנערב זדנוא ןעמ טגעלפ טכַאנרַאפ .ְךַאפ םעד

 ערעייז ןוא םיבורק רַאפ גרַאװנסע ןעלגומשכרודַא זיא'ס יו רימ ןגעלפ תושפנ תונכס

 .טעדניירפַאב טיג זדנוא טימ ןעוועג זיא החּפשמ ןייז סָאװ ,רעטױר (לשרעה) יבצ .רעדניק

 .טעברַא ףיוא זדנוא וצ ןרָאװעג טלייטעגוצ ךיוא זיא

 לרעב ןוא ןורהא זדנוא טימ ןעמַאוצ טעברַא רעד וצ ןײגסױרַא ךיוא ןגעלפ'ס

 לטָאמ ךיוא ןיא ,בוטש רעזדנוא ןגעקטנַא ןענופעג ךיז טָאה ביטש רעייז סָאװ ,רעוװַארג

 סטכעגעשזד המחלמ רעד רַאפ ןטעברַאסױא טגעלפ רעװַארג החּפשמ יד .קוילָאּפָאגלַאד

 ,רענעגעוו יד ןופ רעדער יד ןרימשַאב טגעלפ'מ עכלעוו טימ ,עלָאמס ןוא

 םעד ןרידיווקיל וצ ךיז ןטיירג ןשטייד יד זַא ןרָאװעג טסּוװַאב זדנוא זיא'ס ןעוו

 ןבָאה רימ .ָאטעג ןיא טנװװַא םעד טרעקעגקירוצ טשינ רעמ ןיוש ךיז רימ ןבָאה .,ָאטעג

 רעד ןופ זייה ןיא טיירגעגיצ סנטײצַאב ןבָאה רימ סָאװ ,רעקנוב ַא ןיא ןטלַאהַאבסיױא ךיז

 יד ןיפ גנוטכיר רעד ןיא ןפָאלטנַא רימ ןענעז טכַאנ רעד ןטימ ןיא .רעװָארג החּפשמ

 .ןרעטלע עניימ ןופ ןרעױּפ עטנַאקַאב ליפ ןענופעג ךיז ןבָאה'ס עכלעוו ןיא רעפרעד

 וצ טרָא ןופ טרעדנַאװעג ןבָאה רימ ןשטנעמ 15 ןופ עפורג ַא ןעוועג ןענעז רימ

 -רַאפ ןטלַאהַאב טָאה רעטָאפ ןיימ ןכלעוו ייב .יוג ַא וצ ןעמוקעגנָא וענעז רימ זיב טרַא
 ,ןרעטלע עשישטייד ןיא רעניַארקוא ןופ : גנילשימ ַא אט זיא יוג רעד .םיצפח ענעדיש

 םיכסמ ןוא ןָאטעג לָאמַא םיא טָאה רעטָאפ ןיימ סָאװ הבוט יד טקנעדעג טָאה רע

 .טייצ עצרוק ַא םיא ייב זדנוא ןטלַאהַאבסױא ןעוועג

 רעיופ רצד טָאה ןקעדטנַא זדנוא טעװ ןעמ זַא הנכס א ןעוועג זיא'ס ןעוו ,רעטעּפש

 יז ןבָאה השקב ןייז טױל .דָארבמיכָארט ןבענ םיבורק ענייז וצ טריפעגרעביא זדנוא

 .טוג רעייז זדנוא וצ ןגױצַאב ךיז

 יירדנ-לכ ,רעטצעל רעד

 זיירּפ ןדעי רַאפ ןסָאלשַאב ןרעטלע עניימ ןבָאה ,רוּפיכ-םוי טרעטנענרעד ךיז טָאה'ס ןעוו

 עקיטרָא יד ןיא דָארבמיכָארט ןייק ןעמוקעג ןענעז רימ .דָארבמיכָארט ןיא לוש ןיא ןייג
 ןבעל םייב טזָאלעגרעביא ןבָאה ןשטייד יד .ןעמינעגפיוא ןרעג טשינ זדנוא ןבָאה ןדיי

 לעפ ןופ ןטסילַאיצעּפס עטוג ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןדיי עקיטרָא יד ןופ לייט ַא זיולב

 יד טָאה םעד קנַאדַא .לוויטש ןוא ךיש רַאפ טמיטשַאב ןעוועג זיא סָאװ ,ןעגנוטעבראסיוא

 רעד ןיא תוליהק עלַא ןופ עיצַאדיװקיל רעד ךָאנ טייצ עסיוועג ַא טריטסיזקע ךָאנ הליהק

 .טרירטנעצנָאק ָאד ךיז ןבָאה ,ןליוּפ ןופ ןפָאלטנַא ןענעז עכלעוו ,םיטילּפ עשידיי .הביבס

 טַאהעג ארימ ןבָאה ייז לייוו ,ןעמונעגפיוא ןרעג טשינ ןדיי עקיטרָא יד ןבָאה ייז ךיוא ןוא
 .ןדייל טסבלעז יז ןלעװ ייז בילוצ זַא

 רעד ןטימניא) לגניי סלַא ,לאגירֿפ םהרבא

 ןוא רעדורב ,ןרעטלע יד טימ (ייר רעטשרע

 -סער רעייז ןוֿפ גנַאגניירא סייב ,רעטסעווש

 .שטשישזָאר ןיא "קורב ןרעטנ א, ןַארָאט
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 וצ .טױרב ךעלבעל ?7 רַאפ דמעה ןייז טפיקרַאפ רעטָאפ ןיימ טָאה לוש רעד ןיא

 ענעדישרַאפ ןופ ןוא רעדלעוו יד ןופ .ןדיי טימ ןרָאװעג טליפעגנָא לוש יד זיא ירדנילכ

 ןייז ללּפתמ ןדיי ענעטלַאהַאבסױא ייד ןעמוקעג ןענעז רעפרעד יד ןיא ןשינעטלעהַאב

 .טָארדעג ייז טָאה'ס סָאװ הנכס רעסיורג רעד ףיוא קידנקוק טשינ ,הליפת עקילייה יד

 : ןגירשעגסיוא רעוו טָאה גנילצולּפ

 "!טנעק ריא יו ךיז טעװעטַאר .םורַא זדנוא טלגניר ןעמ ,ןדיי,

 ,רעטצנעפ יד ןופ ןעגנירּפש ןבױהעגנָא טָאה'מ .הלהב עקידארומ ַא ןענַאטשטנַא זיא'ס

 טַאטלוזער ַא ,דחּפ רעטסיזמוא ןַא ןעוועג טושּפ זיא סָאד זַא ןזיװעגסיױרַא ךיז טָאה רעטעּפש

 טָאה אמויד יניינעמ טנשרדעג רעטעּפש טָאה רעכלעוו רענייא .העומש רעשלַאפ ַא ןופ
 טצעזעגרָאפ טָאה םלוע רעד ןוא "ןייז ללּפתמ טשינ טזָאל תומה ךאלמ רעד, :טגָאזעג

 ,ירדנ-לכ הליפת יד

 טלגנירעגמורַא טרעוװ לטעטש סָאד יװ ןעזעג רימ ןבָאה טכַאנ רעבלעז רעד ןיא
 ,ךיא זַא ןלױפַאב ןבָאה ןרעטלע עניימ .רעניַארקוא יד ,רעפלעהטימ ערעייז ןוא ןשטייד ןופ

 -עגסױרַא ןענעז רימ רָאנ יו רעבָא .ןפיױלטנַא ןלָאז רעטיור יבצ ןוא רעדורב ןיימ

 שיילפ סָאד ןסירעצ טָאה סָאװ ,ליוק ַא ןעמוקַאב רעדורב ןיימ טָאה ,ףיוה ןופ ןעגנַאג

 ,םערָא ןייז ןופ

 ."סעצנעשזעיב , ןפורעג טָאה'מ עכלעוו ,ןליוּפ ןופ םיטילּפ יד ,ןדיי עדמערפ יד ןשיװצ

 רעד ןופ ןפָאלטנַא ןענעז עכלעוו יײמֹרַא רעשיסור רעד ןופ ןטַאדלָאס יד ןשיווװצ ןוא

 א ןריזינַאגרָא טלָאװעג ןבָאה ייז .המוחמ עסיורג ַא ןרָאװעג זיא שינעגנעפעג רעשטייד

 יד ךיז ןבָאה ,ןריזינַאגרָא ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה ייז ןעוו לָאמ סעדעי רעבָא ,דנַאטשרעדיװ

 יז .ןשטייד יד ןופ המקנ ַא רַאפ קידנבָאה ארומ ,טלעטשעגנגעקטנַא ןשטנעמ ערעטלע
 ,טיױט ןופ ןרעוװ טעװעטַארעג ןלעוו ייז זַא ,טביולגעג ץלַא ןבָאה

 ןבָאה עכלעוו ,רעניַארקוא ןוא ןטנַאיצילָאּפ עשישטייד ןעמוקעג ןענעז סנגרָאמוצ

 רעד ןיא ןעװעג ךיא ןיב ךיא .ןדיי קילדנעצ עכעלטע ןופ עּפורג ַא ןעמונעגסיורַא ןיא .לאגירפ עילימַאּפ עטגייווצרַאֿפ יד
 רעטומ ןיימ ןזָאלרעביא טשינ ידכ ,טרעקעגמוא ךיז טָאה רעטָאפ ןיימ .עּפורג רעקיזָאד ןיא רעציזַאב-דרע ןַא ,עדייז רעד --- רעטנעצ

 ןוא טנעה יד ןיא (סעקינדָארָאה) סנזײאבָארג ןבעגעג זדנוא טָאה'מ ,ןיילַא רעטסעווש ןוא | יעריראגאש

 ןזייאבָארג א טימ טכַאמעג טָאה שטייד ַא .טָאטש ןרעטניה טייוו טריפעגקעוַא זדנוא

 .בורג ַא ןבָארג וצ ץַאלּפ ןכלעוו ףיוא ןכייצ ַא

 רוחב רעשידלעה א

 ,דנַאטשרעדיװ םענופ רָאטַאזינַאגרָא רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,םירוחב יד ןופ רענייא
 :טגָאזעג טָאה

 יו ןלעטשנגעק ךיז רימ ןלעװ -- בורג םעד ןבָארג ןעגניווצ זדנוא טעוו'מ ןעוו,
 ןשטנעמ עלַא ןסיש וצ העדב טַאהעג ןבָאה ןשטייד יד זַא ,טסּוװַאב ןעוועג זיא'ס

 לָאמנייא טשינ ןָאטעג ןבָאה ייז יו ױזַא ,בורג םעניא ןפרַאװנײרַא ןוא עּפורג רעד ןופ
 ,ןילָאװ ןיא טרָא ןדעי ןיא ןוא דָארבמיכָארט ,שטשישזָאר ןופ ןדיי יד טימ

 טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רוחב רעד .בורג םעד ןבָארג ןלױפַאב זדנוא ןבָאה ןשטייד יד
 רעד טימ ּפַאלק ַא םיא ןבעגעג ןוא טנַאיצילָאּפ ַא ןעגנַאגעגוצ םיא וצ זיא'ס .ןבָארג ֹוצ
 ץעז ַא קנילפ ןוא ןזייאבָארג םעד ןביוהעגפיוא טָאה רוחב רעד .סקיב ןייז ןופ עבלָאק
 ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה'ס .דרע רעד ףיוא ןפרָאװעגמוא םיא ןוא טנַאיצילָאּפ םעד ןבעגעג

 ןענעז עכלעוו ,ןטַאדלָאס עשטייד יד .רעניַארקוא ןוא ןשטייד ,ןדיי ןופ המוהמ עסיורג
 ןעוועג זיא טכילפ רעייז ןוא רעװעג-ןישַאמ טימ ץַאלּפ םעד ןופ טייוו טשינ ןענַאטשעג
 טנעקעג טשינ המוהמ רעד בילוצ ןבָאה ,בורג סָאד ןבָארגסױא ןכָאנ ןדיי יד ןיא ןסיש וצ
 .ןשטנעמ ענעגייא ערעייז ןפערט וצ טַאהעג ארומ ןבָאה ייז לייוו ,ןסיש

 ירַאפ ןיא ןפױלטנַא וצ ןבױהעגנָא דלַאב ןוא המוהמ יד טצונעגסיוא ןבָאה ןדיי יד
 ליפ רעבָא ,ןליוק עשישטייד יד ןופ ןרָאװעג ןפָארטעג ןענעז עקינייא .ןעגנוטכיר ענעדיש
 -סיוא ךיז ןבָאה רימ .דלַאװ ןיא ןעמוקנָא ןּפורג עניילק ןיא ןוא ןפולטנַא ןזיוװַאב ןבָאה
 .טלעק ןיא ןוא ןגער ןיא געט 4 ןגעלעג רימ ןענעז יױזַא ןוא סעטסוק יד ןשיווצ ןטלַאהַאב

 ןענופעג ךיז ןבָאה רימ רעכלעוו ייב ,החּפשמ רעד ֹוצ ןעמוקעגנָא ךיא ןיב זיא'ס יו
 טוג רעייז ןעמונעגפיוא זדנוא ןבָאה ייז .דָארבמיכָארט ןייק סױרַא ןענעז רימ רעדייא
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 ןוא ןורהַא ןפרָארטעג ךיא בָאה ָאד .שינעטלעהַאב ַא ןעמוקַאב טרָאד ןבָאה רימ ןוא

 ןוא ןעיורפ ערעייז לייוו ,טשואירַאפ ןוא טלפייווצרַאפ ןעוועג ןענעז ייז .רעװָארג לרעב
 שינעטלעהַאב ַא ןענופעג ךײא טָאה ַאד .דָארבמיכָארט ןיא ןבילברַאפ ןענעז רעדניק

 .רעגָאװש רעייז ,קוילָאּפָאגלָאד לטַאמ

 ןיב ,ןדיי ףיוא סעװַאלבָא יד ןופ טַאטלוזער ןיא טָארדַאב ןרָאװעג זיא עגַאל יד ןעוו
 וצ רעבירַא ,ןפָארטעג רעדיו ךיז בָאה ךיא ןכלעװ טימ ,רעטױר לשרעה ןוא ךיא

 .טרעוו ןזָאלעגרעביא ןבָאה ןרעטלע עניימ ןכלעוו ייב ,עקנַאינלעװ ןיא ןשטיװעשַאמָאט
 .ןכַאז עלופ

 םוקמ ַא ןענופעג ךיא בָאה 1944 ביײהנָא .1943 ףוס זיב טרעדנַאװעג רימ ןבָאה ױזַא

 ןוא ךוטסַאּפ ַא סלַא טעברַאעג םיא ייב בָאה ךיא .יקסווָאלאימסעינ קַאילָאּפ ַא ייב טלקמ

 ןבָאה הביבס רעד ןיא .טנעקרעד טשינ ךימ טָאה שטנעמ ןייק .דרעפ ענייז טעשַאּפעג

 .השמ רעדורב ןייז ןוא דלאוו עקסָאי ייז ןשיװצ ןוא ,ןדיי עקינייא ךָאנ ןטלַאהַאבסיױא ךיז

 עכלעוו ןדיי ערעדנַא וצ ןוא רימ וצ ןגױצַאב טִיג רעייז ךיז ןבָאה דלאוו רעדירב יד

 טעטומעג לעיצעּפס ןוא הצע ןַא טימ ןפלָאהעג ןדעי ןבָאה ייז .ןעמוקעגנָא טרָאד ןענעז
 ךעלריטַאנ ךיז ןבָאה ייז .שואי ןופ בצמ ַא ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו יד טסיירטעג ןוא

 רענַאזיטרַאּפ עשיסור יד ןבָאה טייצ רענעי ןיא .לרוג ןיימ טימ טריסערעטניארַאפ ךיוא

 ךיז ןסילשנָא טלָאװעג רעייז בָאה ךיא .טנגעג רעד ןיא טייקיטעט עקרַאטש ַא טלקיווטנו

 יז ,טרעקרַאפ ,ןדיי ןייק ןעמענוצ טלָאװעג טשינ ןבָאה ייז רעבָא ,ןַאזיטרַאּפ סלַא ייז וצ

 .ןענעגרהרעד ךימ טוויהּפעג וליפַא ןבָאה

 .ײמרַא רעשיסור רעד ןיא ןרָאװעג טריזיליבָאמ ךיא ןיב ןסור יד ןופ ןעמיקנָא ןטימ

 ןיב טרָאד .לַארוא ןיא ווָאלַאקשט ןייק לוש רעשירעטילימ ַא ןיא טקישעג ךימ טָאה ןעמ

 ,ןופצ ףיוא טקישעגקעווא ךימ טָאה ןעמ ןוא םישדח 8 ןופ סרוק ַא ןעגנַאגעגכרוד ךיא

 ןופ גנולײטּפָא ןַא ןיא ןענופעג ךיז ךיא בָאה טרָאד .ץענערג רעשידנעלניפ רעד ןבענ

 ןבענ טנָארפ ןפייא טקישעג ךימ ןעמ טָאה טרָאד ןופ .יקס ןופ ָאדנַאמָאק רעלעיצעּפס ַא

 -ילימ ַא ןיא םישדח 6 ןגעלעג ןוא ןרָאװעג טעדנוװרַאֿפ ךיא ןיב טרָאד .עקָארק

 ,לָאטיּפש ןשירעט

 רעזדנוא .1945 רָאי ןיא ,המחלמ רעד ךָאנ ןיוש ןעמוקעגנָא ךיא ןיב שטשישזָאר ןייק

 עקינייא ןענופעג טרָאד בָאה ךיא .טקידעשַאב טשינ ןבילבעג ןענעז לקירבַאפ ןוא זיוה

 .קנומ לסָאי ייז ןשיווצ ,ןדיי

 ןייק ןרָאפעגקעװַא ךיא ןיב ,ןדנּוו המחלמ יד ןופ טלייהעגסיוא ךיז בָאה ךיא ןעוו

 ,'ב הילע רעד טימ ןעמוקעגנָא ךיא ןיב לארשי ןיא .דנַאלשטיײד ןייק טרָאד ןופ ןיא ןליופ

 .ןיסירפק ןיא רעגַאל ַא ןיא רָאי ַא ןייזּפָא ןכָאנ

 ןופ שטיװעשַאמָאט טסירק םעד ןופ טַאט ןשיַָארעה םעד ןכיירטשרעטנוא ליוו ךיא

 .רַאפעג יד ןבעלכרוד ןטייצ ערעווש יד ןיא ןפלָאהעג ךימ טָאה רעכלעוו עקנַאינלעוװ

 ןדיי יד ןטלַאטשעג עצרַאװש יד ןענָאמרעד לקע ןוא סָאה ןופ ליפעג ַא טימ ליוװ ךיא
 רעשיניַארקוא רעד ןוא ץנעז עקנַאינלעװ ןופ ײצילָאּפ רעד ןופ טנַאדנעמָאק רעד : רעדרעמ

 יז ןוא ןדיי ענעפלָאהַאבמוא טקיניײּפעג קידתירזכַא ןבָאה ייז .יקסוועינשיוו סיטלָאס

 | .טנעה ענעגייא ערעייז טימ טעדרָאמרעד
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 שטנעמרעדנווו רעד - דירפ ר"ד

 (ןאמלעג אקשזור) םארטש הנשוש

 -לעג עקשזור םייח רעד ןופ) סָארטש הנשוש

 .1928 רַָאי ןיא קצול ןיא ןריובעג זיא ,(ןַאמ

 ןופ רעמיטנגייא ,ןַאמלעג רעטלַא ,רעטָאפ ריא

 -ָאס רעד ךרוד זיא ,"דולסָאבעלכ,, לימ רעד

 ןופ ןרָאװעג ןבירטעגסורַא טכַאמ רעשיטעיוו

 -ימַאפ רעד טימ טצעזַאב ךיז טָאה רע .קצול

 תודע רעקיזָאדרעד ןיא .שטשישזָאר ןיא עיל

 עכעליורג עריא םָארטש הנשוש טבײרשַאב

 טלַאטשעג עלעדײא יד ןוא ןשינעבעלרעביא

 ןייז טימ טלָאצַאב טָאה סָאװ ,דירֿפ רייד ןופ

 -רַאפ רעד ןופ ןדיי ןעוועטַאר רַאֿפ ןבעל

 .גנוטכינ
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 -רַאפ ייז ןבָאה 1941 רָאי ןיא שטשישזָאר ןייק ןשטייד יד ןופ ןעמוקניירַא ןכָאנ דלַאב
 ףױא ןייג וצ ןטָאברַאפ ייז זיא סע ןוא סעטַאל עלעג ןגָארט ןוומ ןדיי יד זַא טנדרָא
 ,ןרַאוטָארט יד

 אטעג רעד

 רעצנַאג רעד .1942 רַאורבעפ ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג ָאטעג רעד זיא שטשישזָאר ןיא

 ןבָאה ןשטייד יד .טָארד ןקידלכעטש טימ ןרָאװעג טלגנירעגמורַא זיא ָאטעג ןופ חטש

 ,טעברַא ףיוא ןדיי לָאצ עסיוועג יַא ךעלגעטגָאט ןלעטשוצוצ ,?טַארנדוי, םעד טנדרָארַאפ
 .לַאמכָארק ןוא רעלעג ןעוועג געט ענעי ןענעז ?טַארנדוי, ןיא

 ,רעגנוה רעסיורג ַא טשרעהעג טרָאד טָאה סע .רָאי בלַאה ַא ָאטעג ןיא ןעוועג ןיב ךיא

 זדנוא ייב זיא טכיזניה םעד ןיא ,ןטייוצ םעד רענייא ןפלָאהעג ןבָאה ןשטנעמ רעבָא

 רעד ּוו ,טעטש עסיורג ערעדנַא ןיא רעדָא ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא יו רעסעב ןעוועג

 ערעייז טפיוקרַאפ ןבָאה ןשטנעמ ליפ .ןבַאטשסַאמ עכעלקערש ֹוצ ןגנַאגרעד זיא רעגנוה

 ןליפַא טגעלפ רעטומ ןיימ .זייּפש ןופ ןסַאּפַאז טאהעג רַאגָאז ןבָאה ןוא ,ןכַאז-בוטש
 .עקיטפרַאדַאבטיױנ ןשיווצ טיורב ןלייטעצ

 רענייטש ןגייל ייב טעברַאעג טָאה רע .טעברַא רעד וצ ןייג טגעלפ רעטָאפ ןיימ

 .ןדיי ערעדנַא טימ ךיילג ,קצול--לעװָאק ןייק שטשישזָאר ןופ טקַארט ןפיוא
 טָאה ,לַאפ ַאזַא ייב יו ,קנעדעג ךיא .ןדיי ןסיש ןוא ָאטעג ןיא ןייגניײרַא ןגעלפ ןשטייד

 ןייז .קסירב ןופ ץעינעשזעיב ַא ןעוועג זיא רע .רעטָאפ סעטרבח ןיימ ןסָאשרעד ןעמ

 ,ןבעל ןבילבעג זיא רעטכָאט

 עיצַאדיװקיל יד .ןרָאװעג טרידיוקיל ָאטעג רעד זיא 1942 טסוגױא ןטס-22 םעד

 .ָאטעג רעקצול ןופ ןרידיווקיל ןכָאנ גָאט ַא ןעמוקעגרָאפ זיא שטשישזָאר ןיא

 קצול ןיא
 טעברַאעג בָאה ךיא .סופוצ טרָאד ןייג געלפ ךיא ,קצול ןיא טפָא רעייז ןייז געלפ ךיא

 .עיזַאנמיג רעד ןופ שטייד טנעקעג בָאה ךיא לייוו ,רעשטעמלָאד סלַא שטייד ַא ייב

 ןעוועג זיא רע .קצול--לעװָאק טקַארט ןופ רעטסיימואב רעד ןעוועג זיא שטייד רעד

 ןייז ."טַארנדוי, ןופ עיצַאדנעמָאקער רעד טול טעברַאעג םיא ייב בָאה ךיא .רעניוו ַא
 | ,עטוג ַא ןעוועג זיא רימ וצ גנואיצַאב

 ליפ ןעװעג עגַאל יד זיא טרָאד .החּפשמ ןיימ ןכוזַאב קצול ןייק ןייג געלפ ךיא

 רעד ןוא ערעסערג ליפ ַא ןעוועג טרָאד זיא גנורעקלעפַאב יד ,שטשישזָאר ןיא יו רעגרע

 ,תונמחר ןָא טעוועשובעג טרָאד טָאה רעגנוה

 | אטעג ןופ עידאדיווקיל יד
 רימ טָאה'מ סָאװ רָאנ סייוו ךיא .ָאטעג ןופ עיצַאדיוװקיל רעד ייב ןעוועג טשינ ןיב ךיא

 ןיימ ייב ןעוועג ,ךעלנייועג יו .ךיא ןיב עיצַאדיװקיל רעד רַאפ גָאט ַא .טלייצרעד

 7 טעברַא רעד ייב ןייז טפרַאדַאב ךיא בָאה סנגרָאמוצ .רעשטעמלָאד סלַא טעברַא

 "רַאפ טשינ ידכ ,ָאטעג םעד רעסיוא טכַאנייב ןביילב ןסָאלשַאב ךיא בָאה ,ירפרעדניא

 ןיימ ָאטעג םעד רעסיוא ןבילבעג ךיוא זיא רימ טימ ןעמַאזוצ .טעברַא רעד וצ ןקיטעּפש

 ףױא יוג א וצ ןבעגעגרעביא טָאה רעטָאפ ןיימ ןעמעוו ,לרעדורב ןיימ ךיוא .רעטָאפ

 ןיא ןבילבעג זיא רעטומ ןיימ זיולב .ָאטעג םעד רעסיוא ןבילבעג זיא ,תומהב ןעשַאּפ



 ןפרַאד טשינ לָאז ךיא ידכ ,דלעפ ןפייא ץעגרע טכַאנ יד ןפָאלשעגרעביא ןיב ךיא .ָאטעג

 .עקווישטאפָאק ףרָאד ןיא טעברַא ןיימ וצ רעטעמָאליק 4 יד ןײג

 ליפ רעייז ןעוועג ןייש ןענעז ,טעברַא רעד וצ ןעמיקעג ןיב ךיא ןעוו ,ירפרעדניא

 ןענעז סָאד .געוו-ץיירק ַא ףייא טנייוװעג טָאה רעכלעוו ,רעבעגסטעברַא ןיימ ןבענ ןשטייד
 -יויקיל יד ןריפכריד שטשישזָאר ןייק קציל ןיפ ןרָאפעג ןענעז סָאװ ,טייל-.ס .ס ןעוועג

 רעד לייוו ,ַאטעג ןיא ןייג טשינ ןוא ןפױלטנַא ןטָארעג רימ טָאה סָאבעלעב ןיימ .עיצאד

 ןענעז סָאװ ,סעטרבח עקינייא טַאהעג בָאה ךיא .טלגנירעגמורַא ןרעו דלַאב טעװ חטש

 יז ןענערָאװ ייז קעװַא ךיא ןיב ,דלעפ ןיא רימ טימ ןעמַאזוצ טכַאנ יד ןפָאלשעג ךיוא

 יו טלעטשעגרָאפ טשינ ךיז רימ ןבָאה םעלַא ץָארט .ָאטעג ןיא ןייגקיריצ טשינ ןלָאז

 ןיא סעלּפַאטרַאק יד ןשיוװצ ןגילעג ןענעז רימ .עיצַאדיװקיל יד ןייז טעװ ךעלקערש

 .טייצ-טינש ןעוװעג זיא סָאד .דלעפ

 ןבָאה סָאװ .ןדיי טימ טקַאפעגנָא סָאטױײא ןרָאפכרוד ןעזעג רימ ןבָאה טכַאנרַאפ

 עניימ עלא .ַאטעג ןיא קירוצ טריפעג ייז ןעמ טָאה סָאד .ףרַאט ןבָארג םייב טעברַאעג

 בָאה ןרעטעלקפױרַא טנעקעג טשינ בָאה ךיא רעבָא ,םיוב ַא ףייא ףױרַא ןענעז סעטרבח

 זיא'ס .ןפַאכ טשינ ךימ לָאז ןעמ ידכ ,געוורעטניה ַא ךרוד ָאטעג ןיא ןיײרַא ןסָאלשַאב ךיא

 יז ןקיטלַאװגרַאפ ,לדיימ שידיי ַא ןפַאכ רעניַארקוא יד ןעוו זַא ,טסּוװַאב ןעוועג ןַאד ןייש

 .ריא ןדרָאמרעד ןוא ןגיוא עריא סױרַא ייז ןעמענ ךָאנרעד ,ריא

 ךימ ןוא ןעמולב טעקיב ַא ןסירעגּפָא בָאה ךיא .גָאטימכָאנ 5 ייב ןעוועג זיא'ס

 יב ,ןסייהעג רע טָאה קושטמיס ,ױג ַא וצ ןײרַא ךיא ןיב ןשיווצניא .געוו ןיא טזָאלעג

 ןיימ ךיז טניפעג ּוװ טגערפעג םיא בָאה ךיא .ןכַאז ערעזדניא ליפ ןעוועג ןענעז'ס ןעמעוו

 .טשינ טסייו רע זַא ,טרעפטנעעג ריִמ טָאה רע ןוא ,רעטָאפ

 דירֿפ רייד ןופ טלאטשעג עלעדייא יד

 וצ ךיז ןרעטנענרעד סנטייוורעד ןופ ןעזעג ךיא בָאה ,זױה ןופ סױרַא ןיב ךיא יװ יוזַא

 רעשיניַארקוא ןַא טרָאפ סָאד זַא .טניימעג בָאה ךיא .רעוָאר ַא ףױא שטנעמ א רימ

 טרעטנענרעד ךיז טָאה רעטייר רעד ןעוו .ןריולרַאפ ןיוש ןיב ךיא זַא ןיא ,טנַאיצילַאפ

 טָאה רע .טנעקעג טוג םיא בָאה ךיא .דירפ רָאטקָאד זיא סָאד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה

 ןַא תעב ןגָאלשעצ קרַאטש ךימ טָאה ןעמ יװ םעדכָאנ ,טעװעטַארעגּפָא לָאמנייא ךימ

 ןעעז ןעגנַאגעג ןיב ךיא .רעטָאפ ןיימ ןעמונעגוצ ןַאד טָאה ןעמ .1942 ץרעמ ןיא עװַאלבָא
 .ןגָאלשעצ ךעלרעדרעמ ךימ טָאה ןעמ ןוא -- זיא רע ּווװ

 טימ ןדיי ןפלעה ןיא ָאטעג ןיא ןּפַאכנײרַא טייצ-וצ-טייצ ןופ ךיז טגעלפ דירפ ר"ד

 ,טדערעג טָאה'מ .טנעקעג רָאנ טָאה רע סָאװ ץלַא טימ ןוא ןָאטנָא ,ןסע ,ןטנעמאקידעמ

 .ךעשט ַא ,טסירק ַא רַאפ ןטלַאהעג םיא טָאה ןעמ רעבָא ,דיי ַא זיא רע זַא

 רעבָא .טנעקרעד טשינ םיא ךיא בָאה רעװָאר ןפיוא טרעטנענרעד ךיז טָאה רע תעב

 .טנעקרעד ָאי ךימ טָאה רע

 .שיליופ ףיוא ךימ רע טגערפ -- "?וטסייג יו,

 ,דניק סָאד ּוװ ,ןעעז יוג םעד וצ ןײגנײרַא ךָאנ ליוו ךיא רעבָא .ָאטעג ןיא ייג ךיא,

 .טרעפטנעעג ךיא בָאה -- "זיא ,לרעדורב ןיימ

 ,רימ רע טרעפטנע -- "רעניַארקוא ןרָאפ ָאד לייוו ,טשינ יג

 "! ךיז טניפעג לרעדורב ןיימ ּוװ ןסיוו זומ ךיא .ןָא טשינ ךימ טייג סָאד,

 ןוא ךיז טניפעג דניק סַאד ּווו ךיז סיוירעד ייג .םיוב םעד רעטנוא ָאד ייטש ךיא ,

 ."רימ לייצרעד

 ,ןפרָאװעגסױרַא דניק סָאד טָאה רע זַא ,טגָאזעג רימ טָאה רע .ייג םוצ קעװַא ןיב ךיא

 טָאה ,טליײצרעד רעירפ ןיוש בָאה'כ יו .ָאטעג ןיא טרעקעגקירוצ ךיז טָאה רע זַא ןוא

 .ךוטסַאפ סלַא ךיז ייב ןטלַאה םיא לָאז רע ,טלָאצַאב טוג םיא רעטָאפ ןיימ

 ןטרַאװ טשינ לָאז רע טגָאועג םיא ןיא דירפ ר"ד וצ טרעקעגמוא ךיז בָאה ךיא

 ךיא .רעװַאר ןפייא ןעמונעג חיכ טימ ךימ טָאה רע .ָאטעג ןיא ייג ךיא לייוו ,רימ ףייא

 ענרעזיא טימ יו ןטלַאהעג ךימ טָאה רע רעבָא ,סיפ יד טימ טעּפָאקעג םיא בָאה

 .ןיסָארָאד ףרָאד ןיא ןעמינעג ךימ טָאה רע .ןעגנַאװצ

 דירפ רייד

 דירפ ר"ד ןופ קנעדנא םוצ
 -נעטרעפ עטנַאקַאב א ןעוועג זיא דירפ ר"ד

 ,ַאװַאכערעב טָאטש רעזדנוא ןיא טייקכעל

 ןייַז .סורָאטַאפראק ןיא ךיז טנופעג סָאװ

 .רערעל-קיטסַאנמיג א ןעוװועג זיא רעטָאפ

 יד .ןירערעל א ןעוועג זיא רעטומ ןייז ךיוא

 זיא ןרעטלע ענייז ןופ עגַאל עלעירעטַאמ

 טבעלעג ןבָאה ייז .ערעוװוש צנאג א ןעוועג

 .ןדײשַאב רעייז

 ר"ד טָאה ,סיא קנעדעג ךיא לפיוו ףיוא

 עשיטילַאּפ ןײק וצ טרעהעג טשינ דירפ

 -ערעטניא טשינ ללכב ךיז טָאה רע .ייטראפ

 טשינ ךיוא זיא רע .קיטילַאֿפ טימ טריס

 רעשיטסינויצ רעד ןופ דילגטימ ןייק ןעוועג

 .גנוגעווַאב

 טשינ ךיז רע טָאה טנעדוטס סלא ךיוא

 ןעוועג זיא רע .קיטילַאֿפ טימ טריסערעטניא

 זיא רימ לֿפיױוו ףיוא .טנעדוטס רעמערָא ןָא

 :סיױרַא טשינ טימאב ךיז רע טָאה .טסווװַאב

 רעד ןיא גנמַאטשּפָא עשידיי ןייַז ןזייוווצ

 -וא רעגַארפ ןופ עיצאזינאגרַא רעשיטנעדוטס

 זיא רע זא ,רימ ךיז טכַאד .טעטיזרעווינ

 .דיי רעטרילימיסא ןָא ןעוועג

 טנגעגַאב ךיז ךיא בָאה דירפ ר"ד טימ

 א ןעוועג ןוש זיא רע ןעוו ,לַאמ עכעלטע

 ןעו ,ןעוועג זיא סָאד .גַארפ ןיא רָאטקַאד

 -"וטש סעד טקידנערַאפ טָאהעג ןיוש טָאה רע

 טשרע בָאה ךיא ןוא רַאטקַאד סלַא םויד

 טלייצרעד טָאה ןעמ .ןר"ײזוטש וצ ןביהעגנָא

 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע זַא ,םיא ןגעוו

 וןטנעדוטס עטסנכייצעגסיוא ןוא עטסקיאעפ

 .טעטיזרעווינוא רעגָארּכפ ןיא

 ןתעב ןטלַאהסיוא ְךיִז ןענעק וצ ידכב

 -רַא ענעדישרַאפ טעברַאצג רע טָאה ,ןרידוטש

 עכעלטנפע טקיניײרעג וליפַא ,גארפ ןיא ןטעב

 טַאהעג טשינ ןבָאה ןרעטלע ענייז .ןלַאקַאל

 .ןֿפלעה וצ םיא טייקכעלגעמ ןײק
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 טריזיליבַאמ רע יא רָאטקַאד רעגנוי סלא

 רע ןוא יײמרַא רעשיכעשט רעד ןיא ןרָאװעג

 -ןריציפַָא רעד ןיא ןרָאוװעג ןעמונעגנָא יא

 רעיײז ןעוועג זיא רע .םיריוטקַאד ןופ עלוש

 ערַאברעדנּוװו א טַאהעג ,שטנעמ רעטסנרע ןַא

 ןקרַאטש ַא טַאהעג ןוא ןשטנעמ וצ גנואיצַאב

 רַאטקַאד רעטוג א ןעוועג זיא רע .רעטקַארַאכ

 ,טנעקעג םיא ןבָאה עכלעוו ,עלַא יד ןוא

 ןעועג סא רע .טצעשעג רעייֵז םיא ןבָאה

 ליפ שטָאכ ,ןשטנעמ וצ ךעלטניירפ רעייז

 .טאהעג טשינ רע טָאה םירבח ןוא טניירפ

 -עטניא ְךיִז ךיא בָאה המחלמ רעד ךָאנ
 רעבָא ,ךירפ ר"ד ןופ לרוג ןטימ טריסער

 -עג טשינ ךיא בָאה ןרעױדַאב ןסיורג םוצ

 עיצַאמרַאפניא זיא'ס עכלעוו ןעמוקַאב טנעק

 זא ,טסּוװעג זיולב בָאה ךיא .םיא ןגעוו

 .טשינ טבעל רע

 ךיא בָאה קירוצ רָאי רָאּפ א טימ טשרע

 םָארטש הנשוש יורפ רעד ןופ טסּוװרעד ךיז

 -סעווש-ןקנַארק סלַא טעברַא סָאװ ,(ןאמלעג)

 ,ביבא-לת ןיא 'אתוסא, לָאטיּפש ןיא רעט

 סָאד טעוועטַארעג ריא טַאה ףךירפ ר"ד זַא

 רעשטשישזַאר עּפורג ַא טימ ןעמאזוצ ןבעל

 ר"ד זַא ,טלייצרעד ךיוא רימ טָאה יז .ןדיי

 עשיטעיווַאס יד ןפלָאהעג ךיוא טָאה דירפ

 .שטשישזָאר ןופ טנגעג רעד ןיא רענַאיטרַאּפ

 ךיא בָאה קירוצ טייצ רעסיוועג ַא טימ

 ןופ רעטסעווש רעד טימ טנגעגַאב ךיוא ךיז

 הנשוש -- רעירפ) ןָאטסוי יורפ ,דירפ ר"ד

 ר"ד זַא ,רימ טנייש .ןָאדנַאל ןיא (דירפ

 .גניליווצ א ןעוועג ןענעז ריא טימ ךירפ

 ןגעו טלייצרעד רימ טָאה רעטסעווש ןייז

 רעד תעב רעדורב ריא ןופ ןטַאט-הרובג יד

 ןופ טסּוװרעד ךיז יז טָאה סָאד .המחלמ

 ר"ד טנעקעג ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ליפ

 ןיא ןבָאה ןשטנעמ יד .דנַאלסור ןיא דירפ

 ןעוועג טא רע זַא ,ןבירשעג ווירב ערעײז

 טנגעג רעד ןופ רעניווונייא יד וצ ךעלפעה רעייֵז

 .רָאטקַאד סלַא טריציטקַארּפ טָאה רע ּוװ

 טַאה רע זַא ,טסוװװרעד ךיז יז טָאה ייז ןופ

 רענַאטרַאּפ עטעדנּוװװרַאֿפ ליֿפ טעװעטַארעג

 יז זיב ,טלײהעג ייז טָאה רע .טיט ןופ

 טָאה רע .ןרָאװעג טנוזעג םָאקלופ ןענעז

 ןשינַאשטרַאֿפ םעד תואופר טימ טגרָאזַאב

 רעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,לָאטיּפש

 ןעוועג ךיוא יא רע .שטשישזָאר ןופ הביבס

 רעדניברַאֿפ א ןוא שטנעמ-סגנואיורטרַאפ ַא

 .באטש ןשינַאיטרַאֿפ ןשיטעיווָאס םעד ןופ

 ןעמאוצ ,יֵז טא קירוצ ראי עקינייא טימ

 -קעווַא ,ןַאטסוי רעה ןַאמ ןשילגנע ריא טימ

 -רעד ְךיִז ליצ ןטימ דנַאלסור ןייק ןרָאֿפעג

 .ךירפ ר"ד רעדורב ריא ןגעוו םיטרּפ ןסיוו

 טנגעג רעד ןיא ןוא קצול ןיא ןעוועג זיא יִז

 סלַא טריציטקַארֿפ טָאה דךירפ ר"ד ּוװ

 טרַאד ךיז טָאה יז .רָאטקַאד רעשיכעשט

 םיא בָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ליפ טימ טנגעגַאב

 .ןשטנעמ-סקלַאֿפ עטושּפ ייֵז ןשיווצ ,טנעקעג

 זַא ,םיא ןגעוו טלייצרעד ןבָאה םירעיופ

 .ןשטנעמ עמערָא ןפלָאהעג ליפ רעיײז טָאה רע
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 ,ךיז ןרעטנענרעד ןדיי יד ןריפ סָאװ סָאטױא יד ןעעזעג רימ ןבָאה געוו ןפיוא

 סָאטױא יד זיב ןגעלעג ךיא ןיב טרָאד ,ווָאר ַא ןיא רעװָאר ןופ ןפרָאװעגּפָארַא ךימ טָאה

 ,שטשישזָאר ןופ מ"ק 18 ,ףרָאד ןיא ךיז וצ ןעמונעג ךימ רע טָאה רעטעּפש .ךרודַא ןענעז

 רָאטקָאד רעד ןעוועג זיא דירפ ר"ד .עשטיוד-סקלָאפ ןעוועג ןענעז רעניווונייא עלַא ווו

 ,טיבעג םעד ןופ

 ךירפ רייד ייב ךיז טלאהאב ךיא
 רענייק זיא'ס זַא ןוא ָאטעג ןופ קילגמוא ןסיורג ןגעוו טסּוװרעד ךיז ןבָאה רימ ןעוו

 זיא רעטעּפש .ייה ןיא םעדיוב ןפיוא ןטלַאהַאב ךימ רע טָאה ,ןבילבעג טשינ טרָאד

 םעד קידנרָאפכרוד לָאמנייא רָאטקָאד רעד טָאה ךָאנרעד .שטייב המלש זדנוא וצ ןעמוקעג

 -נײרַא םיא טָאה רע .ןריורפרַאפ טעמכ ןעוועג ןיוש זיא רעכלעוו ,דיי ַא ןפָארטעג דלַאװ

 ןייק קעװַא רע זיא גירק ןכָאנ .קילאומש ןעװעג זיא ןעמָאנ ןייז .ךיז וצ ןעמונעג

 ןעגנַאגרעד זדנוא וצ זיא רעטעּפש טייצ עסיוועג ַא ,ןולוח ןיא רע טבעל טציא .עקירעמַא

 ,עניטנעגרַא ןיא טנייה טניווו עכלעוו ,גנירעקעב הרפש עטרבח ןיימ

 ןעוועג םיא ייב זיא סע ,דירפ ַאשימ ,רעדורב ןייז טימ טניוװעג טָאה דירפ רָאטקָאד

 ,זדנוא ןופ טסּוװעג ךיוא טָאה סָאװ .ַאקנַאי ,טסניד עשיליוּפ ַא

 גנירעקעב עטרבח ןיימ .דימת קינייוװרעמ ,ענעטלַאהַאבסיוא יירד ןעוועג ןענעז רימ

 א יב קצול ןיא טנדרָאעגנײיא ריא רע טָאה ,ױרפ עשירַא ןַא יו ןעעזעגסיוא טָאה

 .קעװַא קילאומש ןוא שטייב ןענעז טייצ עסיוועג ַא ךָאנ .החפשמ עשיכעשט עטנַאקַאב

 -עטַארעגּפָא ךיוא טָאה דירפ .ןעוועשוב ןבוהעגנָא רעניַארקוא יד ןיוש ןבָאה 1943 עדנע

 ךיז ייב ןטלַאהעג ייז טָאה רע .ןריציפָא עשיסור ,רענַאזיטרַאּפ עשיטעיווָאס יירד טעוו

 ךיז טָאה טנָארפ רעד ןעוו .ַאילָאק ןסייהעג טָאה ייז ןופ רענייא .רעטעברַא-ףליהעג סלַא

 רעכיוה ַא ןעװעג טרָאד זיא רע ,רענַאזיטרַאּפ יד וצ קעװַא ַאילָאק זיא טרעטנענרעד
 ,ריציפָא

 ןאלפ רעזדנוא ןטייב רימ
 ,ןרָאװעג טנערבענּפָא זיא סָאװ ,יוג א וצ ןבעגעגרעביא זדנוא רָאטקָאד רעד טָאה ךָאנרעד
 םיא טָאה רע :טלָאצַאב טוג םיא טָאה רָאטקָאד רעד .זדנוא ןופ טסּוװעג טָאה יוג רעד

 ףֹרָאד טייווצ א ןיא קעװַא רעטקָאד רעד זיא ןיילַא .רעדלעפ טימ רעביטש ייווצ ןבעגעג
 סעצוװָארעדנַאב יד לייוו ,סעצוװָארעדנַאב רעקינייװ ןעוועג ןענעז'ס ּוװ ,ןיסָארָאד ןבענ
 / ,ייז ייַב ןטעברַא לָאז רע טרעדָאפעג םיא ןופ ןבָאה

 ערעכייר ייב .לפָאטרַאק ףיוא בורג ַא ָאד זה שירעוּפ ןדעי ןיא זיא ןילָאװ ןיא
 ,רעמיצ ןופ עגָאלדָאּפ יד רעטנוא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סרעלעק יד ןענעז םיֹרעיוּפ

 עכעלטע ןעמונעגסױרַא רעלעק ןטרעױמעג ַאזַא ןיפ רימ ןבָאה .עטרעיומעג ןעוועג
 לענוט ַאזַא ןיא טָא .זיוה ןרעטנוא ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,לענוט ַא טכַאמעג ןוא לגיצ
 רעטעּפש ,קילאומש ןוא שטייב טימ טרָאד ןעוועג ךיא ןיב רעירפ ,ןציזעג רימ ןענעז
 יז ,ןעיורפ עשידיי ייווצ ןעמוקעגוצ ןענעז ,ןעוועג טשינ ןיוש זיא רָאטקָאד רעד ןעוו
 ,לארשי ןיא טציא ךיז ןענופעג

 רענייא ךיז טפערט שטנעמ אזַא .דירפ ר"ד ןופ טייקסטוג יד ןרעדליש וצ רעווש
 יוג םעד ייב .ןדיי ןעװעטַאר וצ ידכ ,ןבעל ןייז טלעטשעגנייא טָאה רע ,ןענָאילימ ןֹופ
 רעד .ץוש ןייז רעטנוא טייצ עצנַאג יד רעבָא ,ןטַאנָאמ 4--3 ייב זיולב ןעוועג רימ ןענעז

 םיא ןבָאה רעניַארקוא יד רעבָא ,עקנַאזיטרַאּפ רעשיסור רעד ןיא קעװַא זיא רָאטקָאד

 ןיא קעװַא ןוא ןיסָארָאד ןזָאלרַאפ טזומעג טָאה רע .ייז וצ ןייטשוצ ןעגניווצ טלָאװעג
 .אּפסערעּפ ףרָאד סָאד זיא סָאד .לטעטש א יו טעמכ ,ףרָאד רעסערג ַא

 החּפשמ ןייז ןופ רענייק .ןטלַאהַאבסיוא ךיז בָאה'כ ּוװ יוג םעד רָאנ טנעקעג בָאה ךיא
 .בורג ןיא ןסעזעג טייצ עצנַאג יד ןענעז רימ .זדנוא טימ ןעמונרַאפ טשינ ךיז טָאה

 זדנוא טגעלפ יוג רעד .ןשינעפרַאדַאב יד ןכַאמ ןײגסױדַא ןעמ טגעלפ ,רעגײזַא 2 ,טכַאנייב
 ,לַאטש ַא יװ ןעעזעגסיוא ךעלרעסיוא טָאה זיוה סָאד ,ןסע ןעגנערב ןַאד



 גנואיירפאב יד

 ןַאד ןױש ןענעז ןסור יד .1944 רַאורבעפ ןטס721 םעד ןרָאװעג טיירפַאב ןענעז רימ
 ןיא דירפ ר"ד טכיזַאב זדנוא טָאה רַאונַאי ןט79 םעד .טיבעג ןיא געט עקינייא ןעוועג
 .ןעמענ ןעמוק זדנוא טעו טסבלעז רע זיב ,ץַאלּפ ןופ ךיז ןריר טשינ טנרָאװעג זדנוא
 ,טסיועג טשינ בָאה ךיא ןעמוקעג טשינ זיא רע ןיא טייצ ערעגנעל ַא ךרודַא זיא סע
 םעדכַאנ ןיײג טנעקעג טשינ ךיוא בָאה ךיא .שינעטלעהַאב ןיפ סױרַא ןיוש ןעק ןעמ זַא
 ןעוועג ןענעז סיפ יד .ןעגנַאגעג טשינ ןוא לענוט ןיא ןציזעג רָאי ןבלַאהטרעדנַא ןיב'כ יו
 ןיא ןעוועג טייצ עצנַאג יד ןיב'כ לייוו ,ןעזעג טכעלש רעייז ךיוא בָאה ךיא .טרעווילגרַאפ
 .ןטילעג טשינ רימ ןבָאה רעגנוה .רעטצניפ רעד

 רימ ידכ ,רעסַאװ ןעגנערב טכַאנײב ןגעלפ ,יוג רעד ךָאנרעד ןוא .,רָאטקָאד רעד
 ידכ ,ןײגסױרַא זדנוא טימ טכַאנײב רעגײזַא 2 טגעלפ רָאטקָאד רעד .ןשַאװ ךיז ןלָאז
 ןענייוו ייברעד ןיא ןציז זדנוא טימ טגעלפ רע .טפול עשירפ לסיב ַא ןעמעטָא ןלָאז רימ
 ַא לָאמנייא רע טגעלפ ,ףרָאד ןיפ קעװַא זיא רע ןעוו .רעטעּפש וליפַא .דניק לציפ ַא יו
 לארשי ןיא .טשינרַאג זדנוא טלעפ סע יצ ןיא ןכַאמ רימ סָאװ ןעעז זדנוא וצ ןעמוק ךָאװ
 ןעוועג זיא סָאװ ,קַאזיא ר"ד ייז ןשיווצ ,טנעקעג טוג םיא ןבָאה סָאװ ןשטנעמ ןעניווװו
 .ןרָאי-רעדניק יד ןופ דניירפ-לוש ןייז

 ןדנווושראפ טרעוו דירפ ר"ד
 ןעמוקעג זיא ,רעדורב סדירפ ,ַאשימ :ןפוא ַאזַא ףיוא ןעמוקעג זיא גנואיירפַאב רעזדנוא

 ךיא .שינעטלעַאב רעזדנוא ןיא טרַאּפשעגנײא ךָאנ ןציז רימ סָאװרַאפ ,טגערפעג ןוא

 טנרָאװעג זדנוא טָאה סָאװ ,דירפ ר"ד ףױא ןטרַאװ רימ זַא ,טרעפטנעעג םיא בָאה

 זַא ,טגָאזעג טָאה ַאשימ .ןעמוק ךעלנעזרעּפ טעװ רע זיב ,ץַאלּפ ןופ ךיז ןריר וצ טשינ

 ,ןדנוװשרַאפ זיא רָאטקַאד רעד .רעדורב ןייז טימ ןעשעג זיא'ס סָאװ ,טשינ טסייוו רע

 ,קילאומש .ה .ד ,רימ ןענעז .םיא ףיוא קידנטרַאװ טשינ ,לענוט ןופ סױרַא ןזומ רימ ןוא
 .שינעטלעהַאב ןופ סױרַא ,ךיא ןוא ךעלדיימ ייווצ

 ךיא .ָאטשינ זיא רעדורב ןיימ טלייצרעד טשינ טייצ עצנַאג יד ןעמ טָאה רימ

 טשינכָאנ רימ ןבָאה סיפ עניימ 9 ,ריפ עלַא ףיוא שממ .,ןכוז םיא קעװַא דלַאב ןיב

 ןריורפראפ זיא רע זַא ,טסוװרעד ךיז ךיא בָאה ,יירפ רעד ףיוא קידנעמוקסױרַא .טנידעג
 ,םיא בָאה ןֹוא ןבָארגַאב זיא רע ּוװ טסּוװרעד ךיז בָאה ךיא .סַאג רעד ףיוא ןרָאװעג

 ןייק .לארשי רבק וצ טגנערבעג ןוא ןעמונעגסױרַא ,שטייב המלש ןופ ףליה רעד טימ

 .טלעג ןייק טַאהעג טשינ בָאה ךיא לייו ,טלעטשעג טשינ םיא ךיא בָאה הבצמ

 ןענעז טרָאד .שטשישזָאר ןייק קעװַא רימ ןענעז שינעטלעהַאב סָאד ןזָאלרַאפ ןכָאנ

 ייב ,דלאוו ,סָאבעלַאב רענעזעװװעג ןיימ ךיוא ייז ןשיווצ ,ןדיי עקינייא ןעוועג ןיוש

 טנעקעג טשינ ךָאנ בָאה ךיא לייוו ,ןגעלעג ןיב ךיא .ָאטעג ןיא טניווװעג ןבָאה רימ ןעמעוו

 עקינייא ,ףרָאד ןיא ןטלַאהַאב קידנעייז ךָאנ ,טכַארבעג רימ טָאה רָאטקָאד רעד .ןייג

 ךיא רעבָא .יירפ רעד ףיוא סױרַא לעװ ךיא ןעוו ןָאטוצנָא סָאװ ןבָאה לָאז ךיא ,םידגב

 ,גניאיירפַאב רעד ךָאנ קעװַא ןענעז עכלעוו ,ךעלדיימ ייווצ יד ןבעגעג רעדיילק יד בָאה

 .ןָאטוצנָא סָאװ טַאהעג טשינ ןבָאה ןוא

 רעדרעמ סראטקאדז סעד

 ןגירשעג ןוא רעטצנעפ ןיימ ןיא טּפַאלקעגנָא ןוז סרעזייב לטָאמ טָאה גָאט ןטייווצ ןפיוא

 .ייטש ךיא יו ױזַא סױרַא ןיב ךיא .קירוצ ןעמוק ןשטייד יד לייוו ,ןפיױלטנַא לָאז ךיא

 ןעגנַאגעגנָא זיא סָאוװ ,רענַאזיטרַאּפ ַא ןפָארטעג ךיא בָאה געוו ןפיוא .יינש ןיא ,סעװרָאב

 ךיא .קושטרַאדנַאב ןעוועג ,רימ טנייש ,זיא ןעמָאנ ןייז .רבח רעטוג א סרָאטקַָאד םעד סלַא

 .רַאטקַאד רעד ךיז טניפעג'ס ּוװ ,טגערפעג םיא בָאה

 רָאטקָאד רעד ּוו טסּוװעג טָאה רע .גניצ רעד טימ ןעלמַאטש ןבױהעגנָא טָאה רע

 םעד טעגרהעג טָאה רע זַא טי ךיא .ןגָאז טלָאװעג טשינ טָאה רע רעבָא ,ךיז טנופעג

 רַאפ םיא ןטלַאה ןשטנעמ ליפ סָאװ םעד ץָארט .םעד ןיא טגייצרעביא ןיב ךיא .רָאטקָאד

 ,רָאטקָאד םעד טעגרהרעד טָאה רע זַא ,טגייצרעביא ךיא ןיב ,שטנעמ םענייפ ַא

 רַאֿפ קידנעמענ טשינ טליײײהעג ייז טָאה רע

 -עשט סלַא עיציזַאֿפ ןייז .לַאצּפֶא ןייק םעד

 םיא טָאה ,דיי ןייק טשינ ,רַאטקַאד רעשיכ

 ענעדישרַאֿפ ןכוזַאב וצ טייקכעלגעמ יד ןבעגעג
 ליפ טימ ןטקַאטנַאק טָאהעג ןוא רעצעלפ

 .ןשטנעמ

 קורדסיוא סלָא ,טכַאמ עשיטעיווַאס יד

 ןיא ןטַאט-הרובג ענייז רַאֿפ גנונעקרענַא ןופ

 -פיוא םיא טָאה ,המחלמ רעד ןופ טייצ רעד

 טנגעג רעד ןיא לַאמקנעד ןסיורג ַַא טלעטשעג

 .שטשישזַאר ןופ

 ,הבצמ יד ןקעדפיוא ןופ עינַָאמערעצ רעד וצ

 -סעווש ןײז ןדַאלעגנייא ןטעיוװַאס יד ןבָאה

 -סור ןכוזַאב וצ ןַאמ ריא טימ הנשוש רעט

 טימ ןעוועג דבכמ ריא טָאה ןעמ ןוא דנַאל

 םעד ןיא .הבצמ רעד ןופ גנוליהטנַא רעד

 ןעמונעג לײטנָא ךיוא טָאה טקַא ןכעלרעייפ

 .עניַארקוא ןופ רעטסינימ-ןרעניא רעד

 -נָאל ןייק דנַאלסור ןופ סגעווקירוצ ףיוא

 טבעל סע ּוװװ ,לארשי טכוזַאב יז טָאה ןָאד

 בָאה ךיא .הירבט ןיא רעדורב רערעטלע ריא

 .ךיז וצ ןדַאלעגנייא ןַאמ ןטימ ןעמַאזוצ יז

 סָאו ,סעיפַארגָאטַאֿפ יד ןזיוועג רימ טָאה יז

 עינַאמערעצ רעד תעב ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז

 .דירפ ר"ד ךָאנ הבצמ יד ןלעטשפיוא ןופ

 ןעמ טעז סעיפַארגָאטַאפ יד ןופ ענייא ףיוא

 טלוב ןעמ טעז ריא ףיוא ןוא הבצמ יד

 ."ךירפ ר"ד, :רעטרעוו עשיסור עסיורג

 א ןבעגעגסיורא ךיוא ןבָאה ןטעיװאס יד

 ביוא .דירפ ר"ד ןופ קנעדנָא םעד דובכל ךוב

 וליפַא ךיא בָאה ,תועט ןײק טינ בָאה ךיא

 ,לכיב סָאדז רעטסעװש ןיײז ייב ןעזעג

 :אב יד ןופ רענייא ןבירשעגנַא טָאה סָאװ

 -לעוו טימ ,ןרידנַאמַאק עשינאזטרַאּפ עטסווו

 .ןדנוברַאפ ןעוועג זיא ךירפ ר"ד ןכ

 ביבא-לת ,קאזיא םייח רייד
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 ןטנעמוקַאד עשירַא ףיוא ןטלַאהעג ריא טָאה רָאטקָאד רעד סָאװ ,הרפש לדיימ סָאד

 ילז ןַא ,טלייצרעד רימ טָאה יז .עּפסערעּפ ןיא םעדכָאנ ןעוועג םיא טימ זיא ,קצול ןיא

 רעניַארקוא יד ןבָאה גנילצולּפ ,דלַאװ ןיא רענַאזיטרַאּפ יד וצ ןעגנַאגעג לָאמנייא ןענעז

 טָאה יז .רָאטקָאד רעד ךיוא ייז ןשיװצ ,ןפָאלעצ ךיז ןענעז עלַא .יירעסיש ַא טנפעעג

 לָאז ןעמ ןטעבעג ןוא זיוה שיניַארקוא ןַא ןיא ןיײֹרַא זיא רָאטקָאד רעד זַא ,טלייצרעד

 םיא ןבָאה רעניוװנייא יד .ןרָאפכרוד ןלעװ רעניַארקוא יד זיב ,ןטלַאה טרָאד םיא

 סָאװ ,רעניַארקוא יד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא רע .זיוה ןופ ןבירטעגסױרַא

 ,טלּפענרַאפ רעייז זיא עיסרעוו עצנַאג יד .טעדרָאמרעד םיא ןבָאה

 טלָאװ רע ןעוו .טשינ ןעמ טסייוו דירפ ר"ד ןופ רבק רעד ךיז טניפעג'ס ּוװ יונעג

 גנואיירפַאב רעד ךָאנ ןעמ טלָאװ ,ןָא טזייוו הרפש ּוװ ץַאלּפ םעד ףיוא ןרָאװעג טעגרהעג

 רַאפרעד .ןבילבעג טשינ םיא ןופ זיא רוּפש ןייק רעבָא .ןופרעד ןמיס ַא ןענופעג רעכיז

 גנוניימ ןיימ .טעדרָאמרעד םיא טָאה דניירפ רעטוג רעטשרמולכ ןייז זַא ,רעכיז ךיא ןיב
 ,ןטעיװָאס יד רַאפ ןוא ןשטייד יד רַאפ טעברַאעג קיטייצכיילג טָאה קושטרַאדנַאב זַא ,זיא

 ַא רע ןיא טציא .ןבעגסױרַא רעטעּפש טיא טעװ דירפ ר"ד זַא טַאהעג ארומ טָאה רע

 דירפ ר"ד ןגעוו ןלייצרעד סָאװ םינמיס עקיצנייא יד .ןטעיװָאס יד ייב קינלַאשטַאנ רעסיורג

 .ןיסָארָאד ןיא ןעמָאנ ןייז ףיוא ייזומ ַא ןוא שטשישזָאר ןיא ןעמָאנ ןייז ףיוא סַאג ַא זיא

 18 טָאה יז .ןָאדנָאל ןיא רעטסעװש ןייז ןופ טסּוװרעד ץלַא סָאד ךימ בָאה ךיא

 רעמיא ריא טָאה ַאשימ רעדורב רעד .טשינ טבעל רָאטקָאד רעד זַא טסיוװעג טשינ רָאי

 רָאטקָאד רעד זַא ,טסּוװרעד ךיז טָאה יז ןעוו ,רעטעּפש .ּוו-ץעגרע טבעל רע זַא ,טגָאזעג

 זַא ןבױלג טשינ טנייה זיב ליווװ יז .גנורעטישרעד ַא ןעמוקַאב יז טָאה טשינ טבעל

 ןעוועג זיא יז .םיא טכוז ןוא טלעוו רעצנַאג רעד רעביא םורַא טרָאפ יז ,טשינ טבעל רע

 ףױרַאד ןעמוקַאב טָאה יז ןוא ,טכַאמ סוװָאשטשורכ ןופ טייצ רעד ןיא שטשישזַאר ןיא

 טשינ טָאה רעגריב רעדמערפ םוש ןייק ןעוו ,טייצ רעד ןיא ,שינביולרעד עלעיצעּפס ַא

 רעשטשישזָאר טגערפעג טָאה יז .דנַאברַאפנטַאר ןכוזַאב שינעביולרעד ןייק ןעמוקַאב

 םיא ןבָאה רעניַארקוא זַא ,טגָאזעג ןבָאה עלַא ןוא ,רעדורב ריא ןגעוו רעניווונייא
 טנייה טניוװ סָאװ ,הרפש וליפַא .טשינ רענייק טסייוו ,ױזַאיוװ ןוא ּוװ רעבָא .טעדרָאמרעד

 טלַאה ךיא .ןרָאװעג טעגרהעג זיא רע ױזַאיװ יונעג טשינ ךיוא טסייוו ,עניטנעגרַא ןיא
 ץעגרע םיא ןוא טעגרהרעד םיא טָאה קושטרַאדנָאב זַא ,גנוגייצרעביא ןיימ ייב ךיז

 םיא טלָאװ דרע יד יװיױזַא ,ןבילבעג טשינ םיא ןופ זיא רוּפש ןייק ןוא ,ןפרָאװעג ניײרַא

 ,ןעגנולשעגנייא

 טיוט סרעדורב ןיימ

 .טנגעגמוא רעד ןיא םייוג יד ןשיווצ טבעלעג ןבָאה סָאװ ,רעדניק עּפורג ַא ןעוועג זיא'ס

 זיא רע ,ןטלַאהעגסױא טשינ טָאה רעדורב ןיימ רָאנ ,טרעקעגמוא ךיז ןבָאה עלַא טעמכ
 "ןגנול ַא ןעמוקַאב ןוא טליקרַאפ ךעלנײשרַאװ ךיז טָאה רע .דניק טרַאצ ַא ןעוועג

 ןיימ ןבילבעג זיא רע .טלַא רָאי 11 ,לגניי ןייש א רעייז ןעוועג זיא רע .גנודניצנָא

 טשינ ךיז ךיא טלָאװ ,טשינ טבעל רע זַא טסױװעג טלָאװכ ןעוו .גנונפָאה עקיצנייא

 רעדניק ענעבילבעגרעביא יד ןופ עקינייא רימ ןבָאה ,ךָאנרעד .ךיז ןעװעטַאר וצ טימַאב

 עפורג אזא ןעועג זיא סָאד .םיוב א רעטנוא ןבָארגַאב םיא טָאה ןעמ זַא ,טלייצרעד
 רעטעּפש ןזיא ייז ןופ רענייא .עשרַאװ ןיא רעפיוקרַאפ-ןסָאריּפַאּפ יד יװױזַא ,רעדניק

 ,טנָארפ ןפיוא ןרָאװעג טעגרהרעד

 ,ץַאלּפ ןפיוא קעװַא ןענעז רימ ןוא ,ןטסַאק ַא ןכַאמ ןפלָאהעג רימ טָאה שטייב המלש

 ןיא ןלַאפעג ןיב ןוא סנטייוורעד ןופ ןענַאטשעג ןיב ךיא .ןזיוועגנָא זדנוא טָאה ןעמ ּוװ
 זַא ,ןבעגעגרעביא רימ טָאה ןעמ .בורג ןופ ןעמונעֶגסױרַא םיא טָאה ןעמ ןעוו ,תושלח

 םלוע-תיב ןפיוא טריפעגרעביא םיא ןבָאה רימ .םידגנ ענייז ןיא ןבָארגַאב ןעוועג זיא רע
 .שטשישזָאר ןיא



 עניימ ,רתסא
 קראידוינ ,דרובניילק ףסוי

 (קצול ןופ קישטלאפזעב רתסא הלכ ןיימ ןופ קנעדנָא ןיא)
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 ,סייוו ךיא

 ,ןענייוו ןיוש גנַאל-ןבעל א לעוװ ךיא

 טרעשַאב ןעוועג טינ זיא רימ סָאװ

 םענייאניא רויד טימ גָאט-סקילגמוא ןיא ןייז וצ

 .דרע רעקידנענערב רעד ףיוא

.2 

 ןטיונ ןטסערג ןיא ריד טימ ןבילבעג טלָאוװ ךיא

 .טיוט ןופ לעווש רעד ףיוא וליּֿפַא רימ ךָאד טסרעה עג וד

 טדיישעצ עלַא טָאה טייהנייש-הֿפירש עטיור רעבָא

 ,םארטשילגאוו רעד טָאה ןגָארטרַאפ רימ ןוא

 .טײלגַאב וימ טָאה זיולב ןעמָאנ ןייד

3 

 ןעמוקעג רעהַא קיווצ ךיא ןיב טציא

 ןזיוה רעזדנוא וצ געוו םעד טשינ ןעקרעד ךיא ןוא

 ,ןעמאנ ןייד טקעמעֿפָא טָאה הפירש יד

 .סיוא טינ טילג ןוא טילג טּפַאשקנעב יד זיולב

4 

 ,דרע עטכייּפ עקיטסברַאה יד טציא טרעיורט

 } טילבעג ןבָאה ןרָאירעדניק עניימ ווו

 טרעטשעצ ןענעז סָאװ ןטסענ ןופ לגייפ ןוא

 .דיל ןיימ ןופ ןפָאוטס יד ןיא ןעגניז

 1974 רעבמעװַאנ
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 ךיא בָאה טנידעג .ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןיא ןעמונעג רימ ןעמ טָאה 1922 רָאי ןיא

 .םייה רעד ןיא ןעוועג ךיא ןיב ,ײמרַא רעד ןופ ןעמוק ןכָאנ .ַארּוג ַאקסווָאנרַאט ןיא

 רעשיליוּפ רעד ןיא טריזיליבָאמ רימ ןעמ טָאה .גירק רעד ןכָארבעגסױא זיא'ס תעשב

 ןוא םייה ַא קירוצ ןעמוקעג ךיא ןיב ,יײמרַא רעשילױּפ רעד ןופ הלּפמ רעד ךָאנ ,ײמרַא

 טעברַאעג ךיא בָאה ןסור יד ייב .ןסור יד ןיירַא ןענעז'ס .ןעלּפ ןיא ןלַאפעגנײרַא טשינ

 ,סרעכַאמלעטס ןוא סעלַאװָאק יד ןופ לעיטיװָאטַאגַאז סלַא

 ןסור יד ךימ ןבָאה 1941 ןיא המחלמ עשיסור-שטייד יד ןכָארבעגסױא זיא'ס ןעוו

 יד זַא ,ןעזעג בָאה'כ .וועיק רעטנוא זיב ןפָאלעג ןענעז רימ .ײמרַא רעד ןיא טריזיליבָאמ
 ,טנָארפ ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס .םייה ַא קירוצ ןעמוקעג ךיא ןיב ,ךיז ןפיולעצ רענלעז
 .טלָאװעג טָאה רע ןיהּוװ ןפָאלעג זיא רעדעי

 ,טעברַא ףיוא ןדיי 200 ןלעטשוצ ןסייהעג ייז ןבָאה ןיײרַא ןענעז ןשטייד יד יװ דלַאב

 ,טעברַא ףיוא ןייג ןלָאז ןדיי עלַא זַא ,טנדרָארַאפ ןשטייד יד ןבָאה םורַא געט רָאּפ ַא ןיא

 : טנרָאװעג רימ טָאה (רימ ייב ןעוועג ,ןלוּפ ןיא ָאד זיא רע) סארעדאק קַאילָאּפ רעד

 ,?ןייג טשינ וטסלָאז ןיהַא ,המלש,
 .הלהב ַא ןרָאװעג זיא ָאטעג ןיא .ןטעברַא ץַאלּפ רעדנַא ןַא ףיוא ןעגנַאגעג ןיב'כ

 יד .ןדיי טרעדנוה רָאּפ ַא טּפַאכעג רעדיוו ןבָאה ןוא טײל-ָאּפַאטסעג ןעמוקעג ןענעז'ס

 ,טסוװעג בָאה ךיא רעבָא ,טעברַא ףיוא ןעמונעג ייז טָאה'מ זַא .טגָאזעג ןעמ טָאה רעבייוו
 .טעגרהעגסיוא עלַא ייז טָאהמ זַא

 רימ טָאה סארעדאק .ףיױה ןפיוא םענייא ייב ,ָאטעג ןרעסיוא ךיא ןיב ןפָאלשעג

 .ָאטעג םעד ןעגנערבוצמוא טמיטשַאב זיא טנייה ףיוא לייוו ,ןפיױלטנַא לָאז'כ ,טנרָאװעג

 ןדיי ייווצ ךָאנ ןעוועג ןענעז טרָאד .םעדיוב ןפיוא ןוװָאּפרעס וצ ןפָאלעגפיורא ןיב'כ

 טָאה ָאטעג רעד תעב ,ןגעלעג טרָאד ןענעז רימ .(עקירעמַא ןיא טנייה ןענעז ייז)

 .טנערבעג

 ירפ רעד ןיא .גָאט םעד ןגעלעגּפָא ןענעז רימ .קיטשרענָאד ַא סָאד ןיא ןעוועג

 ךיא .ןקָארשרעד ךיז רע טָאה זדנוא קידנעעז .םעדיוב ןפיוא ווָאּפרעס ןעמוקעגפיורַא זיא
 | :טגָאזעג ןוא רעסעמ ַא ןעמונעגסױרַא בָאה

 ןגיל ןזָאל זדנוא טזומ וד .טרעוו טשינרָאג יווייס ןיוש ךָאד זיא ןבעל ןיימ .קוק ַא ביג,

 וד ןוא ןענַאד ןופ ןפױלטנַא רימ ןלעװ לקנוט ןרעוו טעוו'ס יו דלַאב .טכַאנרַאפ זיב

 "!ןצרַאה ןיא רעסעמ סָאד ריד ךיא ביג ,ןריר ךיז וטסעוװו .יירפ ןייז טסעוו

 | .ןגיל ןזָאלעג זדנוא טָאה רע
 ךיא ןיב רעטעּפש .עטשרע יד ןפָאלטנַא לרעדורב ןייז טימ ןוג לשנַא ןענעז טכַאנרַאפ

 ןלעה ןטימ ןיא ?ןפיול ךיא לָאז ןיהיוו .(עקירעמַא ןיא זיא רע) ןסעוװירּפ טימ סױרַא

 .ןפיול ןעמונעג ןוא עיניל יד ןפָאלעגרעבירַא ךיא ןיב גָאט
 רימ ןבָאה ייז רעבָא ,ןפָאלעגכָאנ רימ ןענעז םיצקש .סעטסוק ןיא ןיירַא ןיב'כ

 טניוװעג ןבָאה טרָאד ,ָאװָאשזּוא ףרָאד ןיא ןייֹרַא ךיא ןיב טכַאנרַאפ .ןענופעג טשינ

 טרָאד ךיז בָאה'כ .ןדיי 20 ייב ןטלַאהַאבסיוא ןבָאה עכלעוו ,ןכעשט עטוג רעייז עקינייא

 דלַאװ ַא ןיא ןוא ןרעדנַאװ ןעמונעג ןבָאה רימ .רעדורב ןייז ןוא ןוג לשנַא טימ ןפָארטעג

 | .ןדיי 80 ַא ייב ןעמונעגפיונוצ ךיז ןבָאה

 ָאטעג סָאד טרידיווקיל טָאה'מ ױזַא יו .ןעזעג טשינ רעמ ןיוש ךיא בָאה החּפשמ ןיימ

 ןעייג ייז זַא טגָאזעג ןבָאה סָאוי ,הרבח ןפָארטעג ךיא בָאה דלַאװ ןיא .טשינ ךיא סייוו



 קירוצ טשינ ןוא קעװַא ןענעז ייז .טלעג טרָאד ןבָאה יײז לייוו ,ָאטעג ןיא טכַאניײב : יא אט טא = טיוא טאג יא פאר

 יד ךָאנ .םיביט-םימי יד ךָאנ זיב דלַאװ םעד ןיא טרעדנַאװעגמורַא רימ ןבָאה ױזַא
 .ןגיױא יד רַאפ טײט םעד ןעזעג בָאה'כ .םיצקש טלגנירעגמורַא זדנוא ןבָאה םיבוטיםימי

 .דניק קנַארק ַא ןעוועג זיא םיא ייב יי ַא וצ ןיירַא ןיב'כ
 רע ןוא רָאטקַאד ַא וצ ןקיש ריד ןָאק ךיא, ,טגָאזעג םיא וצ ךיא בָאה ,?שַאמָאט ,עז,

 .ןעװעטַארּפָא דניק סָאד ריד טעװ

 דירפ ריד
 .ײמרַא רעד ןופ ךָאנ רבח רעטוג ןיימ זיא רעכלעוו ,דירפ ר"ד וצ טקישעג םיא בָאה'כ

 ןיא זדנוא וצ ןעמונעג םיא ךיא בָאה ,ײמרַא עשיליױופ יד טּפַאלקעצ טָאה'מ ןעו

 .טניירפ עטוג ןרָאװעג ןענעז רימ ןוא לטעטש

 טשינ םיא ליוי רע ןוא רָאטקָאד םייב ןעוועג זיא רע זַא ,טגָאזעג רימ טָאה שַאמָאט

 .ןפלעה
 ןייק ךָאד זיא טלעוו יד, ,טגָאזעג םיא וצ ךיא בָאה ,"רעגולק ַא ךָאד טסיב ,שַאמַאט;

 זַא ,םיא גָאז ןוא וצ רָאפ ךָאד .טרעוו טשינרָאג ןיוש ךָאד זיא ןבעל ןיימ .טשינ טלעוו

 ,"בעל ךיא

 7? רימ טימ ךיז טריסערעטניארַאפ דיי ַא זַא ,ןגָאז ךיא ןָאק יו,

 .ףדעי טפלעה סָאװ שטנעמ ַא זיא רע ,םיא גָאז;

 .שיכעשט טדערעג טָאה רע לייוו ,דיי ַא זיא דירפ ר"ד זַא ,טסּוװעג טשינ טָאה רע

 ןוא ,ןברַאטש םייב ןטלַאהעג ןיוש טָאה דניק סָאד ,ןדערנייא טזָאלעג ךיז טָאה שַאמָאט

 .רעטעמָאליק 15 ןופ ךלהמ ַא ןרָאפעגקעװַא זיא רע

 ,שטנעמ ַא ןופ ןעמוקעג זיא רע זַא ,טגָאזעג ןוא דירפ ר"ד וצ ןעמוקעג זיא רע

 ביוהעגנָא טָאה דירפ ר"ד .ןפלעה םיא לָאז'מ ליוו רע .טקישעג םיא וצ םיא טָאה רעכלעוו

 :טגָאזעג ןוא ּפָאק ןיא טּפַאלקעג ךיז ,ןענייוו

 םייהַא דלַאב רָאפ זיא ,ןדיי טימ טנייה ךיז טסמענרַאפ ןוא שנעמ אזַא טסיב וד ביוא,

 ."ןייז רימ ייב ןלעוװ ייז .בייוו ןטימ דניק סָאד רימ גנערב ןוא

 דלַאװ ןופ סױרַא ןיב ךיא .הבושת ַא ףייא טרַאװעג ןוא טכַאנײב ןגעלעג ןיב ךיא

 ַא טגיל'ס ,קוק ַא ביג'כ .ריט יד טנפעעג טָאה רע טּפַאלקעגנָא ןוא םיא וצ ןפָאלעגוצ

 רָאטקָאד רעד זַא ,טגָאזעג רימ טָאה רע .ןכַאז ענעדישרַאפ ךָאנ ןוא ןצלעּפ ,רעניה : לקעּכ

 רָאטקָאד רעד טָאה סָאד .רימ טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה רע סָאװ ,ןדירפוצ רעייז זיא

 טלָאװ ,םיא וצ ןעמוק ןעק ךיא ביוא זַא ,טגָאזעג טָאה רָאטקָאד רעד .רימ רַאפ טקישעג

 .ךַאז עטסעב יד ןעוועג

 ריִמ טסריפ ןוא ןגָאװ ןייד ןיא ןײרַא ךימ טצעז וד ןדייס ?ןעמוק ךיא ןָאק יו;

 "?.רימ ןענעק טנגעג רעד ןופ םיצקש עלַא לייוו ,רעבירַא

 ךיז טָאה רע .רָאטקָאד םוצ ןרָאפעגקעװַא זיא שַאמָאט .געט עקינייא קעװַא ןענעז'ס

 זיא'ס ןוא ןעגנוצירפשנייא דניק סָאד טכַאמעג טָאה רָאטקָאד רעד .דניק ןטימ טיירפעג

 גנודניברַאפ ַא ןבָאה וצ ידכ ,דניק סָאד ךיז ייב ןטלַאהעג טָאה רע .רעסעב ןרָאװעג םיא

 ,רימ טימ

 סָאד גָאטרַאפ טנַאפשעגנייא ןוא ןדערנייא טזָאלעג ךעלדנע ךיז טָאה קַאילַאּפ רעד

 וצ ףרָאד ןיא טריפעגקעװַא ךימ ןבָאה ייז ןוא עקרוב יד ןָאטעגנָא בָאה ךיא ,דרעפ

 ַא יז ןשיװצ ,ןשטנעמ ךָאנ ןעועג ןענעז טרָאד .םעדיוב ןפיוא ףױרַא ןיב'כ .דירפ ר"ד

 .(לארשי ןיא טנייה) ןַאמלעג עקשזור לדיימ

 טמענרַאפ רע זַא ,טרעפטנעעג רימ רע טָאה .בצמ רעד זיא יוװ ,דירפ ר"ד םעד גערפ'כ

 .ךעלגעמ טייוו יװ ןפלעה וצ ייז ךיז טימַאב ןוא ,ןדיי ךַאסַא טימ ךיז

 ךיז ןפַאש'ס זַא טגָאזעג דירפ ר"ד רימ טָאה ןַאד .ןכָאװ 6 ןגעלעגּפָא ךיא ןיב ױזַא

 .ייז וצ ןריפקעװַא רימ רע ןָאק ליוו ךיא ביוא ןוא ,רענַאזיטרַאפ

 ןיא טנייה) לאומש א עקשזור : ןדיי ריפ ןעניפעג ךיז ןבָאה ביטש ןיא םיא ייב

 עקינייא ךָאנ ןטלַאהַאבסױא רע טָאה טרָא רעדנַא ןַא ןיא .ךיא ןיא סעווירּפ ,(עקירעמַא
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 טרסמ עטבילעג ןייז .רעריפ-רעדנָאז ןטימ תורצ טָאה רע זַא ,טלייצרעד רימ טָאה רע .ןדיי

 ,ןרידיווקיל יז זומ רע .דיי ַא זיא רע זַא ,םיא
 וצניהַא ןריפקעוװַא ריא לעוו'כ .רעװלָאװער ַא ןוא םס טעלבַאט ַא וטסָאה ָאד ,טסעז

 ןדיי ליפ ךָאנ ןוא ךימ יז טעוװ טשינ ביוא ,ןסישרעד יז טזומ וד .(רָאי-יינ ןעוועג זיא'ס)

 ,ןעגנערבמוא
 ןייק טַאהעג טשינ בָאה'כ רעבָא ,ןגױא יד רַאפ זיא טוט רעד זַא ,ןעזעג בָאה'כ

 ױזַא .שטשישזָאר ןייק ןרָאפעגקעװַא ןוא ןטילש ַא ףיוא טצעזעגפיורַא ךיז בָאה'כ .הרירב
 זיא דירפ ר"ד .רעריפירעדנָאז ןטימ ןרָאפעגנָא יז זיא ,בוטש רעד ֹוצ ןרָאפעגוצ ןיב'כ יו
 .קירוצ ןרָאפעגקעװַא ןענעז'רימ ? טשינ יצ ,ָאד ןיב'כ יצ טקוקעג ןוא ןגעקטנַא ןענַאטשעג

 יז טָאה ,רענַאזטרַאּפ ןוא ןדיי ןפלעה טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,דירפ ר"ד

 ,רענַאזיטרַאּפ יד ֹוצ תועידי יד ןבעגרעביא טריפעגקעווַא ךימ טָאה ןוא טשרָאפעגסױא

 ןדעי טימ טנָאקעג טָאה סָאװ ,שטנעמ אזַא ןיא רע .ךעשט סלַא ןבעגעגנָא ךיז טָאה רע
 | .ןדניירּפַאב ךיז ןוא ןבעל

 רימ ןענעז טכַאניב .רעלעק ַא ןיא בוטש ןיא ךיז ייב ןטלַאהַאב זדנוא טָאה רע

 ןייז טימ ןעמַאזוצ רע טָאה טבעלעג .ןגעלעג טרָאד רימ ןענעז גָאט ייב ןוא ןסע סױרַא

 .הירבט ןיא טנייה זיא סָאװ ,רעדורב

 ןעװעג זיא ףוס רעד .גנירג ױזַא ןעמונעגנָא טשינ ןעמ טָאה רענַאזיטרַאּפ יד ןיא

 רע זַא ,טגָאזעג רָאטקָאד רעד טָאה ,קירוצ ןטערטּפָא ןעמונעג ןבָאה ןשטייד יד ןעוו

 "רעד םיא ןעמ טָאה עליקעס ןבענ .בַאטש םעד ןעז ,ײמרַא רעשיסור רעד ןיא ןייג זומ

 ,טעגרהרעד םיא טָאה עדנַאב יד ןוא עקלעירטסערעּפ ַא ןרָאװעג זיא'ס .טעגרה

 ךיז ןוא ,רָאטקָאד ןפיוא ןגערפ ןעמונעג ךיז ךיא בָאה ,קירוצ ןעמוקעג ןיב ךיא זַא

 ,ןרָאװעג טעגרהרעד זיא דירפ רָאטקָאד זַא ,טסּוװרעד

 רע ּוו רימ זייוו, ,ץגש ַא וצ טגָאזעג ךיא בָאה ,"טסליוו ֹוד סָאװ ריד ביג ךיא,
 ."לארשי-רבק וצ ןעגנערב םיא לעוו'כ ,טגיל

 עקינייא ןעמונעג ,ןעגנַאגעג ךיא ןיב ןגעווטסעדנופ .הנכס עסיורג ַא ןעוועג זיא סע

 רעד לייוו ,ןענופעג טשינ םיא בָאה'כ רעבָא .ןיהַא ןרָאפעג ןוא .ד.וו.ק.נ רעד ןופ טייל

 -כָאנ ךיז .טרעלקעג רדסכ םיא ןגעוו בָאה'כ .ןסקָאװרַאפ ןרָאװעג זיא חטש רעצנַאג

 םיא וצ רָאפ'כ .טעדניירפַאב רעייז ןיב ךיא ןכלעוו טימ ,רעדורב ןייז ףיוא טגערפעג

 ,רימ וצ טמוק רע ןוא

 רענאויטראפ יד ייב

 ןעמונעגוצ ךימ ןעמ טָאה ,רענַאזיטרַאּפ יד וצ טריפעגקעװַא ךימ טָאה דירפ ר"ד ןעוו

 ,?ַאיטעּפ ַאידַאיד , ןסייהעג טָאה דַאירטָא רעד .ןדיי ךַאסַא ןעוועג ןענעז דַאירטָא םעד ןיא
 ַא וצ םדוק טכַארבעג ךימ טָאה רע .ןיהַא טריפעג ךיילג טשינ ךימ טָאה רָאטקָאד רעד
 עצנאג ַא ,ןַאמ 1000 א ןעוועג ןענעז דַאירטָא ןיא .ןעמונעגטימ ךימ טָאה'מ ןוא עינַאדאז

 ייז ןופ ךַאסַא ָאד ןענעז לארשי ןיא ָאד .ןרעגַאל עליוויצ ןעוועג טרָאד ןענעז'ס .עדַאגירב

 זַא ,טסּוװעג טשינ ייז ןבָאה טייצ עטשרע יד .טּפָא ץנַאג ייז טימ ךיז ףערט ךיא ןוא
 ,טסּוװעג ןָאי טָאה ,םָאקלָאּפסיאיַאר ןופ ,קוינעטראמ רעבָא ,דיי א ןיב ךיא

 ,ןענעז ייז רעוו .טסּוװעג טשינ טָאה רענייק .ןַאמ קיצרעפ ַא ןעמונעגפיונוצ בָאה'כ

 זַא ,ןילַאטס ןיפ לעפַאב ַא ןעמוקעגנָא זיא'ס .בַאטש ןיא טכַארבעג ייז ךיא בָאה ױזַא

 ןעמ ףראד עקנאזיטרַאּפ יד ןוא ײמרַא רעטיור רעד ןיא ןייג ןפרַאד רענַאזיטרַאּפ עלַא
 רעזדנוא ןעמונרַאפ טָאה'מ .ה .די גנואיײרפַאב רעד ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא סָאד .ןרידיווקיל
 | ,טנגעג

 בָאה ךיא ןענַאב יד ןעוװענימ טקישעג זדנוא ןעמ טָאה עקנַאזיטרַאּפ רעד ןיא
 .שטשישזָאר ןוא לעװָאק ןשיװצ ,טנעה עניימ טימ ןָאלַאשע ןטצעל םעד ןץזָאלעגּפָארַא

 ןּפוטש ןעמ טגעלפ ןדיי .ןעמוקעגמוא ןענעז ןדיי ךַאסַא .סענימ ןגעלרעטנוא ןגעלפ רימ
 -פיוא ןייג ןעמ טגעלפ .סענימ ןֵכַאמ ,ןדַאירַאנס ןעיירדעצ ,סעינַאדַאז עטסגרע יד ףיוא
 .ןרָאװעג טעגרהעג ןעמ זיא -- ןעיירד

 זיא טנייה .עקנַאזיטרַאּפ ןיא רימ טימ ןעמַאזוצ ןעוועג זיא סָאװ ,רבח ַא ָאד בָאה'כ



 רע זיא ןעוועג .גרעבנירג טסייה רע ,ןויצל ןושאר ןיא קירבַאפ ַא וצ ףתוש ַא רע
 .סענימ עלַא ןלעטשפיונוצ טגעלפ ןוא רעוטפיוא רעסיורג ַא רעייז

 גנואיירפאב יד

 ןעמוקעג ךיא ןיב טײרפַאב זדנוא טָאה'מ ןעוו .1944 ןיא ןרָאװעג רימ ןענעז טײרפַאב
 .טנָארפ ןפיוא ןעגנַאגעג טשינ ןיוש ןיב ןוא .ד.וו.ק.נ ןיא ןטעברַא ןבױהעגנָא ןוא םייהַא

 ,ריביס ןייק ןקישסױרַא טפרַאדעג טָאה'מ סָאװ ,סעצווָארעדנַאב ןעוועג ןענעז'ס
 .רעטוג ןייק ןעוועג טשינ זיא ףוס רעד רעבָא .ןקישקעװַא ןוא ןעמענפיונוצ ייז ךיא געלפ

 .ןרָאפעגקעװַא ןיב'כ ןוא ןפיולטנַא ףרַאד'מ זַא ,ןעזעג בָאה'כ

 .ןדיי קיסיירד ַא ייב לטעטש ןיא ןבילקעגפיונוצ ךיז ןבָאה גנואיירפַאב רעד ךָאנ

 רעדניק עשידיי ךוז ךיא

 ןימינב ןפָארטעג בָאה'כ .רעדניק ענעבילבעגרעביא יד ןעמונעגפיונוצ ךיא בָאה ךָאנרעד

 בָאה .דיוק.נ ןטימ קידנרָאפמורַא .(לארשי ןיא עדייב) רעצינש יסייּפ ןוא רעצינש

 ןיב'כ ּוו .םייג ייב ךיז ןענופעג סָאװ ,רעדניק עשידיי ןגעוו טגערפעגכָאנ ךיז ךיא
 .דניק שידיי ַא זיא סָאד טָא :ןזיװעגנָא רימ ןעמ טָאה ,ןרָאפעגניירַא

 טָאה יורפ ןיימ .ייז טימ ןבעגעגּפָא ךיז ,םײהַא רימ וצ טכַארבעג רעדניק יד בָאה'כ

 ַא ןטלַאהעג יז בָאה ךיא .טזָאלרַאפ ןוא קיצומש ןעוועג ןענעז ייז לייוו ,ןשַאוװעג ייז
 .טייצ עסיוועג

 עסיורג יד ץָארט ,רעדניק עשידיי ןטלַאהַאבסיוא ןבָאה סָאװ ,םייוג ןעוועג ןענעז'ס

 עלעשרעה ,יסייפ ,ןימינב ןענופעג ךיא בָאה ייז ןשיװצ .טָארדעג ייז טָאה סָאװ רַאפעג

 טקישעגרעבירַא יז בָאה ךיא .רעדניק 4 -- (הוקת'חתפ ןיא טנייה) רעזייל ,ץרַאװש

 ,ןלױּפ ןייק

 :טגָאזעג ייז ךיא בָאה ,לארשי-ץרא ןייק רעדניק סױרַא טקיש'מ זַא ,ןעזעג בָאה'כ

 ."לארשי-ץרא ןייק טרָאפ ,רעדניק,

 ןענעז רימ .ןפָארטעג ייז טימ ךיז ךיא בָאה 1951 רָאי ןיא לארשי ןיא ןעמוק ןיימ ךָאנ

 .תוחמש ףיוא ייז וצ םוק ןוא טעדנײרפַאב רעייז

 החפשמ עטסטנאנ ןיימ ןופ ענעמוקעגמוא יד

 .לסָאי-ןועמש ,רעטָאפ ןיימ ָאטעג רעשטשישזָאר ןיא :ןעמוקעגמוא ןענעז החּפשמ ןיימ ןופ

 :רעדירב עניימ ;שטייב לזייר ןוא רעדעל עלייב :רעטסעווש ; (זייר) אינוב רעטומ ןיימ

 .ןאלאג הקבר רעטסעווש ןיימ ןעמוקעגמוא זיא ָאטעג רעקצול ןיא :לדאג ןוא לצרעה

 !קנעדנָא רעייז ערע
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 םונהיג-יצאנןיא ןעגנובעלרעביא עניימ

 ֿפוֿפ רתסא

 ,שטשישזָאר ןיא 1926 רָאי ןיא ןריובעג ןיב ךיא .רעלסעט בוטש ןופ ,ּפּוּפ רתסא סייה ךיא

 ןעמ טָאה טָאטש ןיא .טלַאטשנַא-רעש ַא טַאהעג ןוא עיסייּפ ןסייהעג טָאה רעטָאפ ןיימ

 ןופ רעבָאהביל רעסיורג סלַא ,טנעקעג םיא ןבָאה עלַא .רערעש עקטעּפ ןפורעג םיא

 ןפורעג ךיוא םיא ןעמ טָאה רַאפרעד .ערַאטיג ןוא לדיפ ףיוא טליּפשעג טוג טָאה רע .קיזומ

 ,?טנַאקיזומ עקטעּפ,

 םייה רעטלא רעד ןיא

 רעד ןיא טנרעלעג ךיא בָאה המחלמ רעשישטייד-שילוּפ רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ

 ךיא בָאה שטשישזוָאר ןייק ןײרַא ןענעז ןסור יד ןעוו .עלוש רענכעשוװָאּפ רעשילױוּפ

 טעברַאעג ךיא בָאה גָאטַאב .עלוש-לטימ רעשיטעיװָאס ַא ןיא םידומיל עניימ טצעזעגרָאפ

 .טנרעלעג ךיא בָאה ןטנוװָא יד ןיא ןוא וויטַארעּפָאָאק ַא ןיא רעטָאפ ןיימ טימ
} 

 | ןשטייד יד ייב טייצ עטשרע יד

 ןלױפַאב ןשטייד יד ןבָאה שטשישזָאר ןייק ןעמוקניײרַא רעייז ךָאנ טייצ עסיוועג ַא

 וצ ןדיי ןביירט ןביױהעגנָא ייז ןבָאה דלַאב .ָאטעג ַא ןיא ןרירטנעצנָאק ךיז ןדיי יד

 ךעלדיימ ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ךימ ןעמ טָאה ,לדיימ גנוי סלַא .ןטעברַא עטסרעווש יד

 ךעלטרָאװטנַארַאפ ןעוועג זיא טַארנדוי רעד .ןשטייד יד רַאפ ןקָאז ןקירטש וצ ןעמונעג

 ןעוועג זיא טַארנדוי ןופ רעציזרָאפ רעד .גָאט ןדעי רעטעברַא יד ןלעטשוצ ןרַאפ

 ןוא ָאטעג ןופ ןריפסױרַא ירפרעדניא ןעמ טגעלפ טעברַא רעד וצ .רעלעג םהרבא
 ,ןעגנערבקירוצ טכַאנרַאפ

 עלַא זדנוא ןוא ַאּפַאטסעג יד ןעמוקעג ץַאלּפסטעברַא רעזדנוא ףיוא זיא לָאמנײא
 רעטרע ןיא ןטעברַא ןלָאז ןדיי זַא ,טלָאװעג טשינ ןבָאה ייז .ָאטעג ןיא טגָאיעגקירוצ

 ,ןטעברַא ערעדנַא ףיוא טקישעג זדנוא ןעמ טָאה ןָא ןַאד ןופ .ןשטייד ךיז ןענופעג'ס ווו

 ,ךעלדיימ עּפורג ַא ןיא טעברַאעג בָאה ךיא .לגיצ ןּפעלש ןוא לּפָאטרַאק ןבָארג יו

 ךעלדיימ -- ןַאמצלַאז .מ ןוא ןַאמלעסינ הרש ,ןעדניל רתסא עניזוק ןיימ טימ ןעמַאזוצ

 -- ףךיז טייטשרַאפ ןוא ןבעגעג טשינ זדנוא ןעמ טָאה ןסע ןייק .רעטלע ןיימ ןיא

 ןטייבסיוא סעּפע טגַאװעג טָאה זדנוא ןופ רעצעמע בייא .טלַאהעג ןייק טשינ ךיוא

 .ָאטעג ןופ גנַאגניירַא םייב טריקסיפנָאק סָאד ןשטייד יד ןבָאה -- גרַאװנסע ףיוא

 רעטער ןיימ -- טנאיצילאפ רעד
 ךיז וצ ןעמונעג ךימ ןוא טנַאיצילָאּפ ַא ןעמוקעג ָאטעג ןיא זיא גָאט ןסיוועג ַא
 ייב ןוא רענעגנַאפעג-סגירק רעשיסור ַא ןעוועג זיא ןײלַא רע .טעברַא ףיוא בוטש ןיא
 ןייז .יײצילָאּפ רעשיניַארקוא רעד ןיא טנַאיצילָאּפ סלַא טנידעג רע טָאה ןשטייד יד
 .קושטאזאק אינעג ןעוועג זיא ןעמָאנ ריא ,שטשישזָאר ןיא ענעריובעג ַא ןעוועג זיא יורפ

 טעברַאעג ךיא בָאה קיטייצכיילג .ןטעברַא ענעדישרַאפ ןָאטעג םיא ייב בָאה ךיא
 ךיוא-טָאה טנַאיצילָאּפ םעד טָא ייב .ץנעז ןעמָאנ ןטיִמ טנַאיצילָאּפ רעדנַא ןַא ייב ךיוא
 וצ טייצ ןופ .סרעדעװס יײז רַאפ טקירטשעג ןבָאה רימ .דמלמ ,לדיימ ַא טעברַאעג
 טָאה ץנעז טנַאיצילָאּפ רעד .ןסייברעביא וצ סעּפע ןבעג זדנוא ןעמ טגעלפ טייצ
 יו עבָארג ַא ןעװעג זיא גנואיצַאב ןייז :זדנוא וצ האנש ןייז ןזיװעגסױרַא טּפָא
 רעדנַא ןַא ןעװעג זיא טנַאיצילָאּפ רעשיסור רעד ןגעקַאד ,טכענק ַא וצ רַאה ַא ןופ



 קושטאזאק רעד טָא .רעכעלשטנעמ רעמ ןעװעג זיא זדניא יצ גנואיצַאב ןייז .פיט
 .ןבעל ןיימ טעװעטַארעג רעטעפש שיטקַאפ טָאה

 ףייא בוטש ןיא ךיז וצ ןריפ ךימ ןוא ָאטעג ןיא ןעמוק רע טגעלפ גָאט ןדעי

 בָאה בוטש ןיא םיא ייב .ָאטעג ןיא קירוצ ןריפפָא ךינ רע טגעלפ טכַאניײב .טעברא

 :רימ יצ טגָאז ןוא סַאג ןיפ קישטאזאק טמוק לָאמניײא .ןיילַא טעברַאעג ךיא

 לָאמ סעדעי ןריפ ריד ךיא ףרַאד סָאװ יצ .ןפָאלש םיהַא ןייג טשינ וטסעװ טנייה,

 "?טעברַא ףיוא רימ יצ ָאטעג ןיפ

 רימ טָאה ץרַאה סָאד ןעשעג ףרַאד סעפע זַא ,ןענַאטשרַאפ דלַאב בָאה ךיא

 םיצולפ סָאװרַאפ ןייטשרַאפ טנעקעג טשינרָאג בָאה ךיא רעבָא ,סטכעלש טגָאזעגנָא

 .בוטש ןיא ךיז ייב ןקיטכַאנרעביא ךימ רע טזָאל

 טכאנייב .השמ לרעדורב ןיימ ןיא ןרעטלע עניימ ןעניפעג ךיז ןבָאה ָאטעג ןיא

 טימ ןעקשוש ךיז ןבױהעגנַא ןיא קושטאזאק טנַאיצילָאפ רעד ןפיולוצ ןעמוקעג זיא

 טימַאב ךיז בָאה ךיא ןיא דרע רעד ףיױא רעגעלעג ןפיוא ןגעלעג ןיב ךיא .יורפ ןייז

 ןענעז דיר עצנַאג יד זַא ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא .ךיז ןעקשוש ייז סָאװ ןרעהוצרעטנוא

 :רעטרעוו יד ןעגנַאגרעד ןענעז ןרעיוא עניימ וצ .רימ ןגעוו

 .ןעמוקמיא לָאז יז זַא דָאש ַא ;לדיימ ליֹווו ַאזַא זיא יז ?ריא טימ ןעמ טוט סָאװ.

 ."טיוט רערעכיז ַא ריא רַאפ סָאד טײדַאב ,ָאטעג ןיא ןריפּפָא יז לע ךיא בוא

 גנוגערפיוא סיורג טימ ןוא רעגעלעג ןיימ ןופ טפַאכעגפיוא דלַאב ךיז בָאה ךיא

 : ןגירשעגסיוא

 ןרעטלע עניימ וצ ליו ךיא ?ַאטעג ןיא רָאפ טמיק סָאװ ?טריסַאפ טָאה סָאװ.

 ,"ןעמַאזוצ ייז טימ ןייז ליוו ךיא :לרעדורב ןיא

 :טרעפטנעעג ךיילג רימ ןוא ןרערט עניימ ןעזוצ טנעקעג טשינ טָאה טנַאיצילָאפ רעד

 טסייה סָאד .ָאטעג ןיא ןדיי עלַא טרידיווקיל'מ .עיצקַא ןַא רָאפ טמוק ָאטעג ןיא,

 ."טשינ ךיא סייוו ןיהּוװ .סױרַא ייז טריפ ןעמ

 :יורפ ןייז וצ טעדנעוװעג ךיז טָאה רע

 ךָאנרעד ןוא ןטלַאהַאב לייוורעד ריא ריִמָאל ;דניק סָאד דָאש ַא תמאב רימ זיא'ס,

 ."ןָאט וצ ריא טימ ןבָאה רימ סָאװ ןעז רימ ןלעוו

 וצ שירעטסיה ןבױהעגנָא ןוא רעגעלעג ןיימ ןופ טפַאכעגפיוא לענש ךיז בָאה ךיא

 ;עטסטנָאנ עניימ יצ ןריפקעװַא ךימ לָאז רע םיא ןופ טרעדָאפעג בָאה ךיא .ןענייוו

 שירָאגעטַאק טָאה טנַאיצילָאפ רעד .ייז טימ ןעמַאוצ ןעמוקמוא טלָאװעג בָאה ךיא

 .ןָאט וצ סָאד טגָאזעגּפָא ךיז

 רעד ןיא סקניל ןופ עטירד ,ּפוֹּפ רתסא

 רַאפ עמַאנפוא ןַא תעב ,ייר רעטשרע

 .שטשישזָאר:תיב ןיא טסעג עשידנעלסיוא
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 ןריפסיֹורַא ןביהעגנָא ןעמ טָאה טייצ רעד ןיא ,1942 רעמוז ףוס ןעוועג זיא סָאד

 זיא ָאטעג רעשטשישזָאר רעד ךיוא ןוא ,טױט םוצ ןילָאװ ןיא סָאטעג יד ןופ ןדיי יד
 .בוטש ןיא טנַאיצילּפ םעד ייב ןבילברַאפ ךיא ןיב ױזַא .םַאנסיוא ןייק ןעוועג טשינ

 ןוא ,זיוה שידיי ַא ןעוועג לָאמַא זיא סָאד .עטקידנעעגסיוא ןייק טשינ ןעוועג זיא זיוה ןייז

 רעטקידנערַאפ-טשינ רעד ןיא טָא .זיוה בלַאה ַא ןריטנָאמער וצ ןזיוװַאב זיולב טָאה רע

 -1ײרַא רימ יורפ ןייז טָאה ןיהַא .רעלעק ַא ןיא ןטלַאהַאב ךימ רע טָאה זיוה ןופ לייט

 | ,ןסע ןוא רעסַאװ ןגָארטעג

 יד טריפעגסיורַא ןבָאה רעניארקוא יד ןוא ןשטייד יד ןעוו ,טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ךיא ןוא עיוג ַא בוטש ןיא טנַאיצילָאּפ םוצ ןעמוקעגנײרַא זיא ,טיוט םוצ ָאטעג ןופ ןדיי
 :עטסָאבעלַאב ןיימ וצ טגָאז יז יווװ רעה

 ,ָאטעג ןופ סעקווָאדישז יד טריפ ןעמ יו טקוקעגוצ ךיז בָאה ךיא ןעוו זַא ,טסייוו וד,

 טעברַאעג טָאה סָאװ יד ,עקווָאדישז ןייד ןייז לָאז ייז ןשיווצ זַא ,טקרעמַאב טשינ ךיא בָאה

 קידנרָאפכרודַא ,טָאה ןרָאי עלעטימ יד ןיא עקווָאדישז ןייא יו ןעזעג בָאה ךיא .ריד ייב

 ןעיירש ןבױהעגנָא ייברעד ןוא ָאטיוא ןופ ןעגנירּפשּפָארַא טלָאװעג ,בוטש ןייד רַאפ

 ןטלַאהעג קרַאטש ריא ןבָאה ןשטייד יד ."!רתסא ,רתסא, :לֹוק ךעלשטנעמ ַא טימ טינ

 ןפרָאװעגנײרַא ןטנַאיצילָאּפ יד ריא ןבָאה חוכ טימ .ןעגנירּפשּפָארַא יז טזָאלעג טשינ ןוא
 .?ַאטיוא ןיא קירוצ

 לוק סעמאמ ןיימ רעה ךיא

 בָאה ,*!רתסא ,רתסא, ןעיירש טרעהעג בָאה ךיא ןעוו .רעטומ ןיימ ןעוועג זיא סָאד

 ןפױלסױרַא טלָאװעג ךיא בָאה וויטקניטסניא .לוק סרעטומ ןיימ טנעקרעד דלַאב ךיא

 סָאװ טלייצרעד רימ ןוא עטסָאבעלַאב ןיימ רימ וצ ןייֹרַא זיא םיצולּפ רעבָא ,ריא וצ

 ,עטסטנָאנ עניימ טימ ןייז ליול ךיא זַא ,ןענייוו ןבױהעגנָא רעדיו בָאה ךיא .רָאפ טמוק'ס

 עניימ ןעזוצ טנעקעג טשינ טָאה יז ,טגערעגפיוא קרַאטש ךיוא ךיז טָאה ןיטסירק יד

 : טגָאזעג ןוא טנַאה יד רַאפ ןעמונעגנָא ךימ טָאה יז .ןדייל

 ."ןָאט וצ רעטייוו ןבָאה רימ סָאװ ןעז ןלעװ רימ ; געט רָאּפ ַא וצ טרַאװ,
 ,ייֵז ייב ןבילבעג ךיא ןיב ױזַא ןוא ןייג טזָאלעג טשינ ךימ טָאה יז

 !עטאט ,עטאט

 ןייז טימ ןעמַאזוצ ךיז טלַאהַאב עטַאט ןיימ זַא ,טלייצרעד רימ טָאה עטסָאבעלַאב ןיימ

 .זיוה קידתונכש ַא ןיא ,לדיימ ַא ךָאנ ןוא ,ןעמומ ןיימ טימ טסייה סָאד ,רעטסעווש

 ןעגנַאגעגוצ ןיב ,רעטצנעפ ןכרוד שינעטלעהַאב ןיימ ןופ ןכָארקעגסױרַא ךיא ןיב טכַאנייב

 ליטש רעד ןיא בָאה ןוא ןטלַאהַאבסיוא ךיז טָאה רעטָאפ ןיימ ּווו זה םוצ טנעָאנ
 ךיא .ןפורעגנָא טשינ ךיז טָאה רענייק רעבָא ,"עטַאט ,עטַאט, :ןעשטּפעש ןבױהעגנָא

 ןובשח ןייק ךיז קידנבעגּפָא טשינ ,ןעיירש וצ רעכעה ןוא רעכעה ץלַא ןבױהעגנָא בָאה
 ןענַאטשרַאפ ןיוש בָאה ךיא .תולוק עניימ ןרעהרעד ןוא ןעזרעד ךימ ןעק רעצעמע זַא

 רימ ןיא ךיז טָאה ןגעווטסעדנופ .ןעוועג טשינ ןיוש טרָאד זיא רענייק ,טעּפש וצ זיא'ס זַא

 ?ןפורוצנָא ךיז אארומ ןבָאה ןוא ןטלַאהַאב טרָאד ייז ןציז רשפא ,קנַאדעג ַא טעבנגרַאפ

 | ןעוועג טשינ טרָאד ןיֹוש ןזיא רענייק ,רעדייל רעבָא

 טָאה סָאװ ,עיױג עבלעז יד טָא עקַאט טָאה ,ןזיװעגסױרַא רעטעּפש ךיז טָאה סע יו
 ,ָאטױא ןיא ןעזעג טשינ ךימ טָאה יז זַא עטסָאבעלַאב ןיימ ֹוצ טגָאזעג רעירפ
 .םעדיוב ןפיוא ךיז ןטלַאהַאב לדיימ ַא ןוא עמומ ןיימ טימ רעטָאפ ןיימ יו טקרעמַאב
 ןוא םעדיוב ןופ ןעמונעגּפָארַא ייז טָאה ןעמ ןוא ןשטייד יד טכַארבעג דלַאב טָאה יז
 טימ טדיישעג טשינ ךיז ןטונימ עטצעל יד ןיא ,וליפַא טָאה רעטָאפ ןיימ .ןסיש טריפעג
 ןשטייד יד ןבָאה ,שטשישזָאר ןופ ןסַאג יד רעביא טוט םוצ םיא קידנריפ ,ערַאטיג ןייז
 ןעמונעג ייז טָאה ןעמ .םיא ןופ טכַאמעג קזוח ןשטייד יד ןבָאה ױזַא .ןליּפש ןעגנוווצעג םיא
 ...ןעזעג טשינ רעטָאפ ןיימ ןיוש ךיא בָאה רעמ .ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז ןדיי עלַא ּוװ ,ןיהַא



 ףיולטנא ךיא
 ןבעל ןיימ :החּפשמ ןיימ ןופ ןײלַא ענייא ןבילבעג ןיב ךיא זַא ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא

 ןטלַאהַאב ןגיל גנַאל זַא ןענַאטשרַאפ ךיױא בָאה ךיא .טשינ ןיז ןייק רעמ ןיוש טָאה
 ןעז טעװ רע בױא זַא ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא .ןענעק טשינ ךיא לעװ טנַאיצילַאּפ םייב
 רימ רע טעװ ,לדיימ שידיי ַא ןטלַאהַאבסױא רַאפ הנכס ַא ןײלַא םיא טָארד סע זַא
 ךיא בָאה םעד ץוח .ןבעל ןיימ יו רערעייט םיא זיא ּפָאק ןייז : םיא ייב ןייז ןביולרעד טשינ
 םעד .ןרינָאיּפשכָאנ ןבױהנָא ףוסילכ-ףוס ךימ טעוװ עג יד זַא .טַאהעג ארומ קרַאטש

 ןבױהעגנָא עיױג רענעי טימ ךערּפשעג םעד ךָאנ טָאה .עטסָאבעלַאב ןיימ ,יורפ סטנַאיצילַאפ

 ןוא עגַאל רעייז ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה ןעמעלַא ךָאנ .ריא רַאפ ןבָאה ארומ קרַאטש
 .סטוג רַאפ סטכעלש טימ ןלָאצּפָא טלָאװעג טשינ לַאפ םוש ןייק רַאפ בָאה

 .רעירפ סָאװ קעװַא ןענַאדנופ זומ ךיא זַא סולשַאב ַא ןעמונעגנָא ךיא בָאה ױזַא

 ךיא בָאה קיטכיזרָאפ .טלייצרעד טשינרָאג םיטַאבעלַאב עניימ םעד ןגעװ בָאה ךיא

 ךרוד קעװַא ןוא סָאג ןפיוא ןעגנורפשעגסױרַא ,רעלעק ןופ רעטצנעפ סָאד טנפעעגפייא

 .ריטס ךייט םוצ ןעמוקעגנָא ןיב ךיא זיב רעדלעפ יד

 טנפעעג טָאה ןוא ןטנַאיצילָאּפ יד ןופ רענייא טקרעמַאב ךימ טָאה קידנעייג ױזַא

 יירעסיש עקרַאטש ַא ןפורעגסיורַא טָאה רע זַא ,רימ ףױא רעייפ קרַאטש אזא

 טימ .ןפָארטעג טשינ ייז ןבָאה קילג םוצ .גנוטכיר ןיימ ןיא ייצילַאּפ רעצנַאג רעד ןופ

 טגײלעגעװַא ךיז ךיא בָאה גערב ןפיוא ןוא ךייט םוצ ןפָאלעג ךיא ןיב תוחוכ עטצעל עניימ

 .ןסיורד ןיא ןרעוו לעה טעוו'ס זיב ןעורּפָא

 ?רעטיײװ ןעמ טוט סָאװ :טכַארטעג ךיא בָאה ,געו ןגנַאל םעד ןיפ דימ קידנגיל

 ןופ ךיז ןעמוקַאבוצסױרַא ןטכיזסיוא םוש ןָא .דנו-ענ ןוא טנלע ,ןײלַא ענייא ןיב ךיא

 ןשטייד יד :תובשחמ ענעדישרַאפ ןפָאלעגכרוד רימ ןענעז ּפָאק ןיא .עגַאל רערעווש רעד

 זַא ,טליפעג ךיא בָאה ןײזטסּוװַאברעטנוא ןיא רעבָא .ןסיש וצ ךימ ןריפ ןוא ךימ ןּפַאכ

 .ןעװעטַאר וצ ךיז ןזייװַאב רשפא ךיא לעװ תוחוכ עטצעל עניימ טימ ןוא גנוי ךָאנ ןיב ךיא

 .שטיװעשטַאסָאנ ףרָאד ַא ןיא קעװַא ךיא ןיב ,ךיז וצ לסיבַא ןעמיקעג ןיב ךיא ןעוו

 ,קסיס ןייק קעװַא ךיא ןיב טרָאד ןופ .ןטלַאהַאבסױא גנַאל טשינ ךיז ךיא בָאה טרָאד

 רעטעפ ןיימ ייב ןטעברַא טנרעלעג ךיז טָאה סָאװ ץעגייש ַא טבעלעג טָאה'ס ּוװ

 .ןַאמלסינ דוד

 טזָאלעגנירַא ךימ ןעמ טָאה ,בוטש ןיא ץעגייש םעד וצ טּפַאלקעגנָא בָאה ךיא ןעוו

 .ןעמונעגפיױא טכעלש טשינ אקווד ךימ ןעמ טָאה גנוניוטש סיורג ןיימ וצ .קיניײװעניא

 גנילצולפ ןענעז ,בוטש ןיא ןייז געט עקינייא ךָאנ .ןעקנירט ןיא ןסע ןבעגעג רימ טָאה'מ

 ,רעטניוו ןעוועג ןיוש זיא'ס .לטנַאמ ןיימ ןסירעגּפָארַא חוכ טימ רימ ןופ ןוא םייוג ןעמוקעג

 םיטאבעלַאב עניימ .לטנַאמ ַא ןָא ןבילבעג ךיא ןיב ָאד ןוא טסערפ יד ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה'ס

 םוצ טריפעגוצ ךימ ייז ןבָאה עטיב ןיימ טױל .ןטלַאה טלָאװעג טשינ רעמ ךימ ןבָאה

 ךימ ,עטױט ַא יװױזַא ,ןטילש ןפיוא טגײלעגקעװַא ךימ טָאה ץעגייש רעד .שטשיבוד ףרָאד

 טזָאלעגּפָארַא ךימ רע טָאה טרָאד .שטשיבוד זיב טריפעגוצ ןוא ערדלַאק ַא טימ טקעדעגוצ

 טָאה'ס ּוװ ,בוטש רעטשרע רעד ןיא ןיירַא ןיב ךיא .ןרָאפעגקעװַא לענש ןוא ןטילש ןופ

 טשינ ןשטנעמ יד בָאה בָאה ךיא .ןַארַאב יטנעצניוו ןופ עילימַאפ יד טניווועג

 ןרערט טימ בָאה ךיא .עשידיי ַא ןיב ךיא זַא ןסױטשעגנָא דלַאב ךיז ןבָאה ייז .טנעקעג

 ןענעז ןשטנעמ יד .ןבײרטסױרַא טשינ ךימ ןלַאז יז ,ןטעב ןבױהעגנָא ןגיוא יד ןיא

 ייב ןייז וצ טבױלרעד רימ ןבָאה ייז .עקיצרַאה ןוא עטוג רעבָא ,עמערָא ערעייז ןעוועג

 .טייצ עצרוק ַא יז

 טיונ ןיא ךיז דמש ךיא

 יז זַא ןגָאז ןלָאז ייז טדערעגיצ ייז טָאה ןוא חלג ַא ײז וצ ןעמוקעג זיא לָאמניײא

 ןייז ליוו ךיא ביוא .הנכס עסיורג א זיא'ס ,בוטש ןיא דניק שידיי ןייק ןטלַאה טשינ ןענעק

 בָאה סָאװ .בוטש יד ןזָאלרַאפ דלַאב ךיא זומ ,טשינ בױא .ןדמש ךיז ךיא זומ ייז ייב
 === יפו יא 5 אי = ְּ 5 א : :

 ןבױלג ןשילױטַאק רעיײז ףױא ןייגוצרעביא ןייז םיכסמ טשינ ?ןָאט טנעקעג ךיא

 ײו געװסױא רעדנַא ןייק ןעזעג טשינ בָאה ךיא .טיט רערעכיז ַא רימ רַאפ טײדַאב
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 ךימ טעווװמ זַא ןריסַאּפ ןיוש ןעק סָאװ :ךיז ייב טכַארטעג בָאה ךיא ,ןייז וצ םיכסמ

 רעביא טשינ ךָאד ייג ךיא .עשידיי ַא ךָאד ךיא ביילב רעבָא ןצרַאה ןיא ; ןעמלצרעביא

 רַאפ עינָאמערעצ עצנַאג יד טָאה רעבירעד :ןליוו ןעיירפ ןופ ןביולג ןשילױטַאק ןפיוא

 ...רעסַאװ ?ןקילייה , רעייז טימ ןסיגּפָא ךימ ייז ןלָאז .טשינ טרעוו םוש ןייק רימ

 ןפיוא ןייגוצרעביא םיכסמ ןיב ךיא זַא ןבעגעגרעביא ןוא חלג םוצ קעװַא ןענעז ייז

 השעמיתעב בָאה ךיא .שטשיבוד ןייק ןעמוקעג דלַאב זיא חלג רעד .ןביולג ןשילױטַאק

 ךיא ןטעבעג רעטרעוװ עטוג טימ רעבָא ךימ טָאה רע .חלג םעד רַאפ ןקָארשעג ךיז

 רעייז טימ ןסָאגַאב ,לוטש א ףיוא טצעזעגקעװַא ךימ טָאה רע .ןקערש טשינ ךיז לָאז

 -- ןוא .טמלצעגרעביא ךימ ןוא םלצ םעד ןטלַאה וצ ןבעגעג רימ ןוא ,"רעסַאװ ןקילייה,

 :טגָאזעג ןוא ןדירפוצ רעייז ןעוועג ןענעז ןטסירק יד ."עקירעייז, ַא ןיוש ןיב ךיא

 וד .בוטש ןיא זדנוא ייב ןטלַאה ֹוצ ךיד טשינ ארומ ןייק רימ ןבָאה טציא טָא,
 .."ןיטסירק ַא ךָאד טסיב

 ןוא ערדלָאק ַא ,ןעלטנַאמ ייווצ טכַארבעג רימ סנגרָאמוצ דלַאב טָאה חלג רעד

 -- סיוא טזייוו ןוא ןַאמ רעטלַא ןַא ןעוועג ןיוש זיא ןײלַא חלג רעד .ןסע לקעּפ ַא ךיוא

 ןעגנולעג זיא םיא סָאװ ךעלקילג זיא חלג רעד זַא ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא .שטנעמ רעטוג ַא

 רע זַא ,סָאבעלַאב ןיימ טגָאזעגוצ טָאה רע .המשנ ַא םוטנטסירק ןרַאפ "ןעװעטַאר, וצ

 סעדעי : ךעלקריוו ןוא .טסַאל רעייז וצ ןלַאפ טשינ לָאז ךיא ידכ ,זייפש טימ ןפלעה ייז טעוװ
 ןבעג ייז חלג רעד טגעלפ עכריק רעד ןיא ןייג ןגעלפ םיטַאבעלַאב עניימ ןעוו לָאמ
 ,ןטלַאה ךימ ןלָאז ייז יבַא ,ןזייּפש ערעדנַא ןוא רעייא ,טיורב רימ רַאפ

 טמוק לָאמנייא .רעטכעט ענעבעגעגסיוא ייווצ טַאהעג טָאה ,ןַארַאב ,סָאבעלַאב ןיימ
 :ןענַארַאב וצ טגָאז ןוא םעדייא ןַא ןרָאפוצ

 -רעטנוא טָאה רעצעמע :;ףרָאד ןיא עװַאלבָא ןַא ןריפכרוד טעוו'מ זַא ,טסעומשי'מ,
 ןיא ייז ייב ןּפַאכ טעוו'מ בוא .ןדיי ךיז ןטלַאהַאב ףרָאד ןיא זַא ,ןשטייד יד ןגָארטעג
 דלַאב ןוא ןקָארשעגרעביא ךיז טָאה עיוג יד ."טכעלש ןייז טעװ דניק שידיי ַא בוטש

 עקַאט ךיא ןיב לעיציפָא :רימ טימ ןָאט וצ סָאװ טגערפעג םיא ןוא חלג םוצ קעװַא
 .עטדמשעג ַא ןיב ךיא סָאװ םעד טימ ןענכער ןשטייד יד ךיז ןלעוו יצ רעבָא ,ןיטסירק ַא

 ןעמאנ רעיינ ןיימ

 עיינ טכַארבעג ריד בָאה ךיא, :טגָאזעג ןוא רימ וצ ןעמוקעג חלג רעד זיא סנגרָאמוצ

 טסמַאטש וד ןוא ,אקסלַאקעשט ַאנינַאי ןסייה ןָא טציא ןופ טסעוו וד ןוא ןטנעמוקָאד

 ןוא ןעמָאניעילימַאפ ןוא ןעמָאנ םעיינ םעד ןעקנעדעג טוג טסלָאז .עקָארק ןופ

 עטנַאקַאב ַא טָאה רע זַא ,ןבעגעגוצ רע טָאה ייברעד ,"טסמַאטש וד ןענַאװ ןופ ךיוא

 טייו טשינ ףרָאד ַא ןיא ןרָאפקעװַא לעװ ךיא .רעדניק ןייק טשינ טָאה סָאװ ,עילימַאפ
 ןלעוװ ייז ןוא לימ ַא ןבָאה ייז ,ךייר ןענעז ייז .עילימַאפ רעקיזָאדרעד וצ קצול ןופ

 טימ ןעמַאװצ ןטנעמוקָאד עיינ עניימ ןבעגעג רימ טָאה רע .ןטלַאהסױא ןיוש ךימ
 | ,עקירטעמ ַא

 ןדייל ןוא קערש
 טצעזעגקעװַא ךימ ,חלג םוצ ןעמוקעג זיא ןרָאפ טפרַאדעג בָאה ךיא ןכלעוו וצ יוג רעד

 ןסָאלשעגסױא טשינ זיא'ס .עקנישיוו ףרָאד ןיא ,בוטש ןיא ךיז וצ טכַארבעג ןוא רופ ַא ףיוא

 ךיז ייב ןטלַאה ךימ טעװ רע סָאװ םעד רַאפ טלעג טגָאזעגוצ יֹוג םעד טָאה חלג רעד זַא
 גנואיצאב ןייז זַא ,טליפעג ךיא בָאה טסירק םעד ייב ןייז טייצ עצרֹוק ַא ךָאנ .בוטש ןיא

 טרָאװ ןטלַאהעג טשינ טָאה חלג רעד זַא ןייז ןעק'ס .ןטיבעג לַאקידַאר ךיז טָאה רימ וצ

 םייוג עניימ ןבָאה םינכש יד רַאפ .טלעג עמוס עטגָאזעגוצ יד ןבעגעג טשינ יוג םעד ןוא

 .וו.א.א ,אקסלַאקעשט ַאנינַאי סייה ךיא זַא ,עניזוק ַא סעיוג רעד ןיב ךיא זַא ,טלייצרעד

 ,ןטלַאה טשינ רעמ ךימ ןענעק ייז זַא ,ןדלָאמעג רימ ןיטסירק יד טָאה גָאט ןייא

 ןלָאז יז זַא ,ןטעבעג ייז בָאה ךיא .עקשידיי ַא ןיב/ ךיא זַא ךיז ןעקשוש םינכש יד לייוו
 ,חלג םוצ .ה .ד ,ןעמוקעג ןיב ךיא ןענַאװנופ ןריפקירוצ ךימ

 ךימ רע טעװ טרָאד ,קצול ןייק ןריפ ךימ טעװ רע זַא ,טגָאזעג טָאה רעיוּפ רעד
 | .טרָא רעכיז ַא ףיֹוא ןענדרָאניײא



 ןסיורדניא ןטרַאװ ןסייהעג ךימ רע טָאה ,קצול ןייק ןעמוקעג ןענעז רימ ןעוו

 טרַאװעג ןוא טרַאװעג בָאה ךיא .ןינע םעד ןקידיײלרעד זיוה ַא ןיא ןײרַא זיא רע ןוא

 ,טזָאלרַאפ טושפ ךימ טָאה יוג רעד זַא ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא .ןעזעג טשינ רעמ םיא ןוא

 ,רעהַא ,ןיהַא ְךיִז יירד ךיא .ןטנעמוקָאד יד טרַאנעגסיױוא רימ ייב טָאה רע יו םעדכָאנ

 ןייק טשינ ןגעגַאב ןוא ,קצול ןופ ןסַאג יד רעביא ייג ךיא .ןָאט וצ סָאװ טשינ סייוו ןוא

 ןָא ןוא ,טלעג ןָא ,קירעגנוה םורַא ךיז יירד ךיא .טעגרהעגסיֹוא עלַא .םינּפ שידיי ןייא

 ןטייוצ םענופ רעגנעל רענייא ,ןעלטנַאמ ערעוש ייווצ ןיא ןָאטעגנָא ,ןטנעמוקָאד

 טימ טקעדרַאפ זיא ּפָאק ןיימ ןוא ,ערדלָאק ַא :ןגעמרַאפ ץנַאג ןיימ ךיא טלַאה טנַאה ןיא

 ,טלָאװעג ןיוש בָאה ךיא .ןבעל סָאד ןרָאװעג סאמנ טֹושּפ ןיוש רימ זיא'ס .לכיט ַא

 : ךיז ייב טכַארט ךיא .תורצ יד וצ קע ןַא ןייז ןיוש לָאז ןוא ןּפַאכ ךימ ןלָאז ןשטייד יד זַא

 שטַאכ לָאז ןשטייד ליפיוזַא ,ןטנַאיצילָאּפ ליפיוזַא םורַא ָאד ךיז ןעיירד'ס ,וינעטָאג,

 ןקידהנושמ ַאזַא ןיא ןײלַא ָאד םורַא ךיז וטסיירד סָאװ ,ןגערפ ןוא רימ וצ ןייגוצ רענייא

 ..טגערפעג טשינ ךימ טָאה רענייק ,ןעמוקעגוצ טשינ רימ וצ זיא רענייק רעבָא *? ךלוה

 ןעמוק ייז וצ טגעלפ ,ןטסירק יד ייב ןעוועג ןיב ךיא תעב זַא טנָאמרעד ךיז בָאה ךיא

 ןופ ןכַאז טימ טלדנַאהעג ןוא קצול ןיא טניוועג טָאה רע .שטיוועינארפ ,יוג ַא

 ,ןדיי ענעמוקעגמוא

 רימ ןעמ טָאה ףוסילכיףוס ןוא ןשטיוועינארפ םעד ףיוא ןגערפ ןביוהעגנָא בָאה ךיא

 םיא בָאה ךיא .בוטש ןיא ןשטיוועינארפ וצ ןײרַא ןיב ךיא .זיוה ןייז ףיוא ןזיװעגנָא

 טָאטש ןיא םיא בָאה ןוא קצול ןייק סָאבעלַאב ןיימ טימ ןעמוקעג ןיב ךיא זַא ,טלייצרעד

 ?טכַאנ יד םיא ייב ןביילברעביא ךיא ןעק רשפא טגערפעג םיא בָאה ךיא .,ןריולרַאּפ

 ןיא רעדורב סעשטיוועינארפ ןעמוקעג זיא סנגרָאמוצ .טגָאזעגּפָא טשינ רימ טָאה רע

 בָאה ךיא .ןריוורעסבָא ךימ ןביוהעגנָא ןוא עקטעשוק רעד ףיוא טגיײלעגקעװַא ךיז ,בוטש

 ןבױהעגנָא טָאה רע .עקשידיי א ןיב ךיא זַא ,טנעקרעד טָאה רע זַא ןענַאטשרַאפ ךיילג

 תוחוכ עניימ עלַא טימ .ריגַאער ךיא ױזַא יו ןעז וצ ידכ ,רעדיל עשידיי ןעגניזרעטנוא

 רימ טשינ יוװ ױזַא ,ןעגניז ןייז ףיוא טכַא ןייק ןגייל וצ טשינ טימַאב ךיז ךיא בָאה

 ..עגונ סָאד זיא

 טכַארטעגסיוא ךיא בָאה לָאמ סעדעי .געט יירד ןעוועג ךיא ןיב ןשטיוועינארפ םעד ייב

 סָאבעלַאב ןיימ זַא ,ךעלגעמ טשינ זיא'ס זַא ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא .ץורית םעיינ ַא

 טָאה שטיוועינארפ .ןעמענּפָא ךימ ןעמוק טשינ ןוא קצול ןיא ןײלַא ןזָאל ךימ לָאז

 ןזָאלרַאפ ףכית ןלױפַאב ךימ טָאה ןוא ,קיטַאלג טשינ ךַאז יד זיא סעּפע זַא ןענַאטשרַאֿפ

 ,זיֹוה ןייז

 ןרעדָאפ וצ ידכ יוג םוצ סופוצ קעװַא ןוא הרירב רעדנַא ןייק טַאהעג טשינ בָאה ךיא

 .טכַאנרַאפ םיא ֹוצ ןעמוקעגנָא ןיב ךיא .ןטנעמוקָאד עניימ ןבעגּפָא רימ םיא ייב

 :יורפ ןייז רימ וצ ןָא ךיז טפור

 קעװַא ןױש ייג ?רעהַא ןפורעג ךיד טָאה רעװ ?ָאד רעדיוו ןיוש טסיב וד ,סָאװ;

 .?טוג טשינ ןייז טעוװ טשינ זַא ,ןענַאד ןופ

 :טגָאזעג ריא ֹוצ בָאה ךיא
 ַא ןעוו .ןטנעמוקָאד עניימ ןבעגּפָא רימ לָאז רע ןַאמ ןייד וצ ןעמוקעג ןיב ךיא, |

 ךיז ךיא בָאה בוטש ןיא ריד ייב זַא ןגָאז ךיא לעװ ,ּפַאכ ךימ טעװ טנַאיצילָאּפ

 ןטנעמוקָאד עניימ ּפָא רימ ביג .רעגרע ךַאסַא ריד רַאפ ןייז טעװ ןַאד ןוא ןטלַאהַאבסיױא

 .?ןעמונעג ךימ טָאה רע ןענַאװנופ שטשיבוד ןייק קירוצ ןריפּפָא ךימ ןַאמ ןייד לָאז ןוא

 .הרירב רעדנַא ןייק טַאהעג טשינ טָאה יוג רעד .טקריװעג ןבָאה ןעגנואָארד עניימ

 ןריפקעווַא ךימ ןעמונעג ןוא ךוט ַא טימ טקעדַאב ,רופ ַא ףיוא טצעזעגפיורַא ךימ טָאה רע

 ,שטשיבוד ןייק

 ןוא ןגָאװ ןופ ןפרָאװעגּפָארַא טלַאװעג טימ ךימ רע טָאה דלַאװ ַא קידנרָאפכרוד

 רעד וצ ךיילג ייג ךיא זַא ןגירשעגכָאנ םיא בָאה ךיא .ןגָאװ ןטימ ןפיולטנַא ןביוהעגנָא

 ,בוטש ןיא ךיז ייב ןטלַאהַאבסיוא ךימ טָאה רע זַא ,ןלייצרעד ילצילָאּפ

 .סַאּפש ןייק טשינ זיא סָאד זַא ןענַאטשרַאפ טָאה רע ,ןקָארשרעד ךיז טָאה יוג רעד

 ןפרָאװעגפױרַא הזגור סיורג טימ רעדיוו רימ טָאה ןוא טרעקעגקירוצ לענש ךיז רע טָאה
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 ..הרפוא הלא

 סה 3

 הרובגהו האושה םוי
 1 הפ8סטפ גאס אאהזצאצ םאצ

 : יא 1 = םיליאה

 = 1638 אסאסאומטא

 רימ רע טָאה ןריּפַאּפ עניימ רעבָא ,ןַארַאב עילימַאפ רעד וצ טריפעגקעוװַא ןוא ןגָאװ ןפיוא

 .יוג םעד קירוצ ןבעגעגּפָא יז טָאה רע .ןבעגעגקירוצ טשינ

 ןאראב עילימאֿפ רעד ייב קירוצ

 רימ וצ ןגױצַאב טוג ךיז ןבָאה ייז .ןַארַאב החּפשמ רעד ייב ןבילבעג רעדיוו ךיא ןיב ױזַא

 ךָאנ ךיז וצ ןעמונעג ייז ןבָאה רעטעּטש .דניק ןגייא ןַא יו שממ ןטלַאהעג ךימ ןוא

 יד ןבָאה םיא ךיוא .(לארשי ןיא טציא זיא רע) סקופ ןימינב -- דיי רעשטשישזָאר ַא

 ,ךיא יו עבלעז סָאד ןָאטעג רע טָאה הרירב-תילב ןוא ןדמש ךיז טגיילעגרָאפ םייוג

 .ןדיי ייווצ ןטלַאהַאבסױא ןַארַאב החּפשמ יד טָאה ױזַא

 רַאפ ןעגנערב ןוא סנַארַאב יד וצ טייצ-וצ-טייצ-ןופ ןעמוק ךיוא טגעלפ חלג רעד

 טָאה רע זַא ,סיוא טזייוו .ןבעגעגקירוצ טשינ רימ רע טָאה ןטנעמוקָאד עניימ .ןסע זדנוא
 ןעגניווצ ןוא ןּפַאכ ךימ טעװ ןעמ ביוא תורצ רימ ןופ ןבָאה ןעק רע זַא טַאהעג ארומ

 .ןריּפַאּפ יד ןבעגעג רימ טָאה'ס רע ןלייצרעד

 ערעדנַא וצ קעװַא ךיא ןיב רעטעּפש .טייצ ערעגנעל ַא ןעוועג ךיא ןיב סנַארַאב יד ייב
 ייב ךיוא .ןשטנעמ ייווצ ןטלַאהוצסױא רעווש ייז זיא'ס זַא ןעזעג בָאה'כ לייוו ,ןטסירק

 ױזַא ,טפַאשטריו רעד ןיא ןפלָאהעג ןוא טקירטשעג ךיא בָאה ןטסירק ערעדנַא יד
 .סנַארַאב יד ייב יו

 גנואיירפאב רעד ךאנ שטשישזאו ןיא

 קעװַא ךיא ןיב גנואיײרפַאב רעד ךָאנ .ןסור יד ןעמוקעגנָא ןענעז 1944 גנילירפ ןיא

 רענייק זיא עילימַאפ ןיימ ןופ .ןפָארטעג טשינ םענייק ךיא בָאה ןטרָאד .שטשישזָאר ןייק

 .ןדיי רעשטשישזָאר עלַא טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טעגרהעגסיוא ןענעז עלַא ,ןבילבעג טשינ

 ןעוועג ןבעל ןיימ זיא רעדיוו ןוא ןסור יד ןסיוטשעגקירוצ ןשטייד יד ןבָאה רעטעּפש

 רעד טימ ןטלַאה וצ ךיז ןייז טעוװ ןטסעבמַא זַא ןסָאלשַאב בָאה ךיא .הנכס עסורג ַא ןיא

 יז זיב .ןעגנַאגעג ךיוא ךיא ןיב ןעגנַאגעג ןענעז יז ּוװ טסייה סָאד ,ײמרַא רעשיסור

 .שטשישזָאר טיירפַאב קיטליגטנע ןבָאה ןוא .ןשטייד יד ןסױטשעגּפָא רעדיוו ןבָאה

 ןסור יד טימ -- 1944 גנילירֿפ

 עקינייא ןרעקקירוצ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאהס .שטשישזָאר ןייק קירוצ ןעמוקעג ןיב ךיא

 תעשב ,דנַאלסור ןיא טעװעטַארעג ךיז ןבָאה עכלעוו יד ךיוא ןוא ןדיי טעװעטַארעגּפָא

 ןדיי רעשטשישזָאר ךיוא ןענעז .ןליוּפ ןייק עיצַאירטַאּפער יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס

 8--/ ַא יב טבעלעג ןַאד ןבָאה שטשישזָאר ןיא .עלַא טשינ רעבָא ,ןרָאפעגקעװַא

 .תוחּפשמ עשידיי

 אוואיוק לארשי-אנוש ןטימ שינעגעגאב

 ָאװאיױק אקמָאיס רעדרעמ-ןדיי םעד טנגעגַאב קצול ןיא ךיא בָאה המחלמ רעד ךָאנ
 דלַאב םיא בָאה ךיא .סיצַאנ יד ייב שטשישזָאר ןופ רעטסיימרעגריב ןעוועג זיא סָאװ
 רע ביוא ,טגערפעג ןוא וצ םיא וצ ןיב ךיא .עזעטָארּפ ַא טימ ןעגנַאגעג זיא רע .טנעקרעד
 .ןעעזעג טשינ םיא ךיא בָאה רעמ ןוא ןגָארטעגּפָא דלַאב ךיז טָאה רע .ָאוואיוק אקמאיס זיא

 טנרעלעג טייצ רענייז ןיא ךיז טָאה ןוא רעשטשישזָאר ַא ןעוועג זיא אוואיוק רעד
 ןרָאװעג הלודגל הלוע זיא רע ןעוו .טנעקעג טוג ךיז ןבָאה רימ .רעטעפ ןיימ ייב יירעטסוש
 ןוא ָאטעג ןיא ןעמוקעג לָאמנייא רע זיא רעטסיימרעגריב ןרָאװעג ןוא ןעשטייד יד ייב
 ןופ ןוא עּפורג רעד ןיא ןעוועג ןיב ךיא ךיוא .לגיצ ןּפעלש -- טעברַא רעד וצ ןדיי ןעמונעג
 טימ ןוא רימ וצ וצ זיא רע .טנעה יד ןופ ןלַאפעג לגיצ יד רימ ןענעז טײקכַאװש סיורג
 ףיוא קידנקוק טשינ ,טנעה יד רעביא עקיײגַאנ רעד טימ ןסיימש ןבױהעגנָא סעכ סיורג
 ענייז טימ טעדרָאמרעד ןדיי רעשטשישזָאר ליפ טָאה רע .טפַאשטנַאקַאב רעזדנוא
 | ,טנעה ענעגעייא

 לארשי צרא ןייק
 רימ .החּפשמ ןייז ןכוז פופ עשוהי שטשישזָאר ןייק ןעמוקעג זיא 1946 רָאי ןיא
 ןיא .1957 זיב שטשישזָאר ןיא טבעלעג ןבָאה רימ .רָאי ןבלעז ןיא טַאהעג הנותח ןבָאה
 ,לארשי ןייק ןעמוקעג רימ ענעז 1960 רָאי ןיא .רָאי יירד ךָאנ ןעוועג רימ ןענעז ןליופ



 םויק ןראפ לגנארעג ןיא לדיימ שידיי;א

 טאלבנזאר עינאפ

 ףיוא .שטשישזָאר ןופ רעטעמָאליק 30 ייב ,עינטרעווטעשט ףרָאד ןיא טניווװעג ןבָאה רימ

 רעד זיא ,טנגוי רעטסירפ רעד ןופ ןענָאמרעד וצ ךיז רימ טביולרעד ןורכז ןיימ לפיוו

 טנָאמרעד קידנעטש ,ןדיי רעשטשישזָאר יד ןופ ןעמענ יד ךיוא יו ,שטשישזָאר ןעמָאנ

 לָאמ ןייא ןוא ףרָאד ןיא םָארק ַא טַאהעג טָאה רעטָאפ ןיימ .בוטש רעזדנוא ןיא ןרָאװעג

 ןופ ןרָאפסױרַא ןגעלפ דירי םוצ .שטשישזָאר ןיא דירי ַא ןעוועג זיא (קיטנָאמ) ךָאװ ןיא

 ןרעקמוא ךיז ןגעלפ ןוא האובת טימ ענעדָאלעגנָא ןרופ ,טכַאנ רעבלַאה ךָאנ קיטנוז ,ףרָאד

 טרעהעג ךיא בָאה לָאמ ןייא טשינ .םָארק רעזדנוא רַאפ תורוחס ינימ לכ טימ טרָאד ןופ

 ןיב ךיא , : געט-רעטניוו יד ןיא ןגָאז טגעלפ רע סָאװ ,רעטרעװ יד ל"ז רעטָאפ ןיימ ןופ

 עקידקיטנָאמ יד ןליפ ךָאנ רע טגעלפ קיטיירפ זַא ,טסייה סָאד ,"קיטנָאמ ןופ ןריורפעג ךָאנ

 יד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא .דירי רעשטשישזָאר םוצ ןרָאפסױרַא טגעלפ רע ןעוו ,טלעק

 ,ןשטנעמ ןופ ןעמענ ןענָאמרעד קידנעטש ןרעטלע עניימ ןגעלפ תועיסנ עקידקיטנַאמ

 רעד ,רעּפעט ,לקָאק :לשמל ,ןעגנודניברַאפ עכעלטפעשעג טַאהעג ןבָאה ייז עכלעוו טימ

 ןופ טנעקעג יז בָאה ךיא רעבָא ,ןעזעג טשינ לָאמניײק בָאה ךיא כלעוו ,ערעדנַא ןוא רעלייק

 ,ןעגנולייצרעד יד

 אטעג רעד

 ,קסיס רעפרעד יד ןופ ןדיי יד ןבירטעגסױרַא ןשטייד יד ןבָאה הפוקת רעשיצַאנ רעד ןיא

 ןיא ָאטעג ןיא טרירטנעצנָאק ייז ןוא ריווזענ ,ווָאקול ,שטימאדאה ,עשטשיל ,שטיטאוואלס

 ,זָאכלָאק ַא ןעוועג ןטייצ עשיטעיװָאס יד ןיא זיא ףרָאד ןקיזָאד םעד ןיא .עינטרעווטעשט

 םעד ןופ טפַאשטריװדנַאל רענייש ןוא רעסיורג רעד ןיא טריזינַאגרָא ןבָאה ןסור יד סָאװ

 .רעציזַאבטוג רעשיליוּפ רעכייר ַא ןעוועג זיא סָאװ ,שטילוקימ קַאילָאּפ

 עכעלטפַאשטריװדנַאל ןטעברַא ָאטעג ןופ ןדיי יד ןעגנּוװצעג ןבָאה ןשטייד יד

 ןופ עיצַאדיװקיל יד ןגעוו תועידי עקירעיורט יד ןעגנַאגרעד ןענעז זדנוא וצ ,ןטעברַא

 רימ ןבָאה קיטייו ןוא רעצ סיורג טימ .קלָאק ןוא שטשישזָאר ,קצול ןיא סָאטעג יד

 רעזדנוא ןצעזרָאפ ןעגנּוװצעג ןעוועג ןענעז רימ ןוא תועידי עכעלקערש יד ןעמונעגפיוא

 ערעווש יד ןבעלרעביא ןעגנולעג זדנוא טעװ רשזפא זַא ,עיזוליא רעד טימ ןבעל ןוא טעברַא

 ןבָאה רימ ןעוו .עיזַאטנַאפ ַא זיולב ןעוועג זיא סָאד רעבָא .רעטעברַא עטסיזמוא סלַא ,טייצ

 ןעשעג זיא סָאד .ןרָאװעג טרידיווקיל ָאטעג רעד זיא ,רעדלעפ יד ןיא טעברַא יד טקידנעעג

 ,1942 רעבָאטקָא ןט-10 םעד

 רע .שטשישזָאר ןופ ןַאמכָאה ןושרג ןופ יורפ יד ןעוועג זיא רעטסעווש סרעטומ ןיימ

 ןיא "טעברַא, וצ ןרָאװעג ןעמונעג ןענעז סָאװ .ןדיי עגנוי יד ןופ רענייא ןעוועג זיא

 ןבָאה רעדניק 2 טימ עמומ ןיימ .ןעזעג טשינ ןיוש יז ןעמ טָאה רעמ ןוא שטשישזָאר

 יד טכיירגרעד ריא טָאה ָאד ךיוא רעבָא ,ָאטעג רעזדנוא ןיא ןעגנירדניײרַא ןזיװַאב

 ,עיצַאדיװקיל רעד ןופ טייצ רעד ןיא טנַאה עשיחצור

 אטעג ןופ גנוטאוסיוא יד

 רעד ןעוועג זיא סָאד .ןבעל ןבילבעג זיא סָאװ ,ָאטעג ןופ עקיצנייא יד ןעוועג ןיב ךיא

 ךָאנ ךָאװ ַא ,10,10.42 םעד .ןילַא ןבילבעג ןיב ךיא סָאװ ,ןבעל ןיימ ןיא גָאט רעטשרע

 ןטיירגוצ ידכ ןענַאטשעגפיוא רעטומ ןיימ זיא ,קידנעטש יוװ ,ירפ תבש ,הרות-תחמש

 זַא ,טקרעמַאב יז טָאה דלַאב .טעברַא רעד וצ סױרַא ןעייג עכלעוו ,יד רַאפ ןסע סעּפע

 ןבָאה ןוא טקעוועגפיוא דלַאב עלַא ךיז ןבָאה רימ .רענעמצוש ןעייטש ריט רעדעי ןבענ

 -- 1945 רָאי ןיא טַאלבנזָאר עינַאֿפ

 סָאו ,םיובנוראב קילעז ןופ רעטכַאט יד זיא

 ייב ,עינטרעווטעשט ףרָאד ןיא טניווועג טָאה

 .שטשישזָאו ןופ רעטעמַאליק 0

 עינַאֿפ
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 ןטלַאהַאב ךימ ןסָאלשַאב ןבָאה ןרעטלע עניימ .ףוס רעד ןיוש זיא סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ

 ,ןביֹוא ןופ טנפעעגפיוא ךיז טָאה סָאװ ,עפָאס ַא ןיא ןכירקניירַא טגיילעגרָאפ רימ ןבָאה ןוא
 ןיא ,טקרעמַאב טשינ ךימ טָאה ןעמ זַא ױזַא ,סנשיק טגײלעגפיורַא ןעמ טָאה ריא ףיוא
 בוטש ןופ ןעמונעגסױרַא ןעמעלַא ןעמ טָאה ,קינייװעניא ןגעלעג ןיב ךיא סָאװ ,טייצ רעד
 דלַאב ,ךיז טיײטשרַאפ ,רימ ןבָאה ייז .בוטש ןיא ןכוז ןביױהעגנָא ןבָאה טיילצוש ריפ ןוא
 : טגָאזעג טָאה רע ,45 רָאי ַא ןופ ,ןַאמ רערעטלע ןַא ןעוועג זיא טיילצוש יד ןשיווצ .ןענופעג

 ןלַאפנײרַא רעסעב יז לָאז .עשידיי ַא יו סיוא טשינ טעז יז .ןייג ןזָאל ריא רימָאל,
 ."טנעה ערעדנַא ןיא

 רענייק יצ ןָאט קוק ַא ןסיורדניא סױרַא רעטשרע רעד זיא רע .ןעוועג זיא יױזַא
 ןיא טסייה סָאד ,ןייג לָאז ךיא גנוטכיר רעכלעוו ןיא ןזיװעגנָא רימ ןוא טשינ טקרעמַאב
 ,ןשטייד ןייק ָאטשינ ןענעז'ס ּוװ ,גנוטכיר רעד

 ןיילא םאונייא
 טקרעמַאב ךיא בָאה סנטייוו ןופ .רעדלעפ יד וצ טריפ סָאװ ,געוו ןפיוא סױרַא ןיב ךיא
 ןקעטש ַא ןביוהעגפיוא בָאה ךיא .טריפעג ייז ןבָאה סָאװ ,ךעלסקיש ייווצ ןוא תומהב
 טפרַאדעג ךיא בָאה ,רעדלעפ יד ןכיירגרעד וצ ידכ לייוו ,ייז וצ ןענַאטשעגוצ ןוא
 ,ןקרעמַאב טשינ ךימ ןעמ טעװ םורַא ױזַא זַא ,טפָאהעג בָאה ךיא ןוא ,ףרָאד ַא ןייגכרוד
 ךיוא ןענעז ןטרָאד .דלעפ-עשַאּפ םוצ ןעמוקעגנָא ןוא ףרָאד סָאד ןעגנַאגעגכרודַא ןיב ךיא
 ןוא רעכוטסַאּפ-ךעלסקיש יד ןופ טרעטייוורעד זייווכעלסיב ךיז בָאה ךיא .סעטסוק ןעוועג
 ןעוועג זיא סָאד .ןקרעמַאב טשינ ךימ לָאז ןעמ זַא ױזַא ,טסוק ַא רעטנוא טצעזעגקעװַא ךיז
 .+ !טקידנעעג טשינ לָאמנײק ךיז טָאה רע .ןבעל ןיימ ןיא גָאט רעטסגנעל רעד

 ךיא .ןעז טשינ רעמ ןיוש לעװ ךיא עכלעוו ,עטנָאנ עניימ ןָא טנָאמרעד ךיז בָאה ךיא
 -ץנעטסיזקע םוש ןָא ,טנלע ןעוועג ןיב ךיא ,ךיז טימ ןָאט וצ סָאװ טסּוװעג טשינ טֹושּפ בָאה
 ןרעטנענרעד ָאד ןוא ,היח עטגָאיעג ַא יו ןטלַאהַאבסיױא ןפרַאד ךיז לעװ ךיא ,ןטייקכעלגעמ
 ַארַאפ סָאװ ןוא ,ןריטסיזקע וצ ךעלגעמ טשינ זיא בצמ ַאזַא ייב .געט-רעטניוו יד ןיוש ךיז
 ?ןבעל ַאזַא ללכב טָאה םעט

 רעטער רעטשרע רעד

 ַא ןייגייברַאפ ךיא עז גנילצולּפ ןוא תובשחמ עניימ ןיא ןעקנוזרַאֿפ ױזַא ץיז ךיא

 יד וצ טרעהעג טָאה רע ,ןרעטלע עניימ ןוא ךימ טנעקעג טָאה .סָאװ ,יוג רעשיפרָאד
 טביולגעג טָאה סָאװ ,עטקעס עזעיגילער רעשיניַארקוא .א ןעוועג זיא סָאד ;"ןטסידנוטש,

 טָאה'ס סָאװ טרעהעג ןיוש טָאה רע זַא ,טגָאזעג רימ טָאה רע .תבש ןופ השודק רעד ןיא
 טזָאלעגרעביא רימ רע טָאה ,םייה א תומהב ענייז קידנריפ .ָאטעג ןיא ןדיי יד טימ טריסַאּפ

 ךיוא לייוו ,קעװַא דלַאב זיא רע .טנווייל ןשיפרָאד ןופ ערעדלָאק ַא ןוא טיורב לקיטש א

 ,דניירפ-ןדיי רַאפ טמשעג ןבָאה ייז ,ןשטייד יד ייב ףיירט ןעוועג ןענעז ןטסידנוטש יד
 ַא רענייא ןטיהעג זדנוא טָאה ,ָאטעג ןיא טעברַאעג ךָאנ ןבָאה רימ ןעוו ,טייצ רעד ןיא

 :טגָאזעג לָאמנייא רימ טָאה רע .רעיֹוּפ

 טעוו'ס ביוא .ךיז טניפעג ריא עגַאל ַארַאפ סָאװ ןיא יונעג ןסייוו רימ זַא ,ןסיוו טסלָאז,
 ךיא לעװ ,ךעלגעמ ןייז טעוו'ס ביוא ,רימ וצ ךיילג ךיז דנעוו --- ןריסַאּפ סעּפע ריד טימ

 ,?ןפלעה סיוועג ריד
 טשינ זיא רע לייוו ,טסנרע ןעמונעג טשינ רעטרעוו ענייז ךיא ּבָאה טגָאזעג תמא םעד

 טנידעג טָאה רע סָאװ ,טקַאפ םצע רעד .ןביולג טנָאקעג טָאה'מ ןעמעוו שטנעמ ַא ןעוועג

 זיא ,רוכיש רעסיורג א ןעוועג ךָאנ רע זיא וצרעד ןוא ,ןדיי ןגָאלשעג ןוא ןשטייד יד ייב
 ןבָאה ּפיט ַאזַא רַאפ .יורטוצמוא טימ ןעיצַאב םיא וצ ךיז לָאז ךיא זַא ,ןעוועג גונעג ןיוש
 ,טַאהעג ארומ םייוג יד וליפַא

 סעפע רימ זיא'ס ןוא םיא ןיא טנָאמרעד ךיז ךיא בָאה שואי ןופ עגר ַא ןיא רעבָא

 : ןָאט ףרַאד ךיא סָאװ טסּוװעג ןיוש ךיא בָאה טציא) .המשנ רעד ףיוא ןרָאװעג רעטכייל

 ךיא לעוו ערדלָאק רעשיאיוג רעד טימ ,רעטצניפ ןרעֹוו טעוו'ס זיב ןטרַאװ לעװ ךיא
 םעד ןכוז ןזָאל ךיז לעװ ךיא ןוא (סעטרעיוּפ יד ןייג ןגעלפ ױזַא) ּפָאק ןיימ ןקעדרַאפ

  .ןשטייד יד ןבעגרעביא ךימ טעוװ רע זַא ,ךעלגעמ זיא'ס זַא ,טכַארטעג בָאה ךיא .רעיוּפ

 טשינ ךיא בָאה געווסיוא ןרעדנַא ןייק לייוו ,טלָאװעג טנעמָאמ םעד ןיא ךיא בָאה סָאד



 ןעקנוזרַאפ קידנציז ױזַא .טרַאװרעד רימ סָאװ ,יונעג ןעזעג ןיוש בָאה ךיא .רימ רַאפ ןעזעג

 .גנורעטכיילרעד עסיוועג ַא קידנליפ ,טלמירדעגנייא ךיא בָאה תובשחמ עניימ טימ

 טָאה טכיל .טכַאנ ןעװעג ןיש ןיא ףָאלש ןופ טּפַאכעגפיא ךיז בָאה ךיא ןעוו

 ,.רעטצניפ ןעוועג זיא ָאטעג ןופ חטש רעד זיולב רעבָא ,סעטַאכ עשיפרָאד יד ןטכױלַאב

 ןעמ טָאה ױזַא) יעינרוק רעױּפ םעד ןופ ןיוה םוצ ןייג וצ ידכ ,ןענַאטשעגפיוא ןיב ךיא

 ןטשרעדָאּפ ןיא ןײגנײרַא טשינ ידכ ,ןגעוו עקיטייז טימ ןעגנַאגעג ןיב'כ .(ןפורעג םיא

 טקעריד טריפעג טָאה סָאװ ,עקשזעטס רעקיטייז ַא טימ ךיא ןיב ןעגנַאגעג .ףרָאד ןופ לייט

 טציא :טכַארטעג ךיא בָאה רעזייה יד וצ טרעטנענרעד ךיז בָאה ךיא ןעוו .ָאטעג םוצ

 לָאמניײק .עטנעָאנ עניימ טימ ןעמַאזוצ ןעוועג טרָאד ךיא ןיב ןטכענ ךָאנ .טסוּפ טרָאד זיא

 -עגנייא ,ָאטעג ןופ טרעטייוורעד ךיז ךיא בָאה ױזַא .ןעז טשינ ןיוש ייז ךיא לעװ רעמ
 ,ּפָאק ןרעביא ערדלָאק רעשיאיוג רעד טימ טלקיוו

 רימ רעביא ךיז טמראברעד רעיופ א

 "? סָאד זיא רע ,(ייטש) !יוטס, :ףורסיוא ןַא ךיא רעהרעד גנילצולּפ

 .יענרוק ןבלעז םעד עזרעד ךיא ןוא טלַאטשעג ַא ךיז טרעטנענרעד רימ ןגעקטנַא

 ןטיה וצ טכילפ יד טגיײלעגפיורַא םיא ףיוא ןבָאה ןשטייד יד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס

 רע טָאה ,ןעזרעד ךימ טָאה רע ןעוו .תונברק עשידיי יד ןופ שוכר םענעבילבעגרעביא םעד

 ; ןפורעגסיוא גנורעדנווװרַאפ טימ

 עקַאט ןבָאה רעבירג יד ןטָאשרַאפ ןבָאה עכלעוו יד ! ךעלגעמ טשינ -- ?וטסיב סָאד,
 רעטכָאט סקילעז רעכָא ,זייוותוחּפשמ ןדיי יד טריפעג טָאה'מ יו ןעזעג ןבָאה ייז זַא ,טגָאזעג

 ?טנגעגַאב ָאד ךיד בָאה'כ סָאװ טוג .ןעזעג טשינ טרָאד ייז ןבָאה

 :טגָאזעג ןוא טייז רעד ףיוא ןעמונעג ךימ טָאה רע

 לעוו ןַאד ,הרימש יד ןטייב ןעמ טמוק טכאנייב 12 .סעטסוק עקיזָאדיד רעטנוא ץיז,

 טשינ ךיד לָאז רמוש רעטייווצ ַא זַא ,ךיז טיה לייוורעד רעבָא .ךיז וצ ןעמענ ךיד ךיא
 ,?ןקרעמַאב

 לייוו ,ןָאטנָא םיא לָאז ךיא ןטעבעג ןוא ץלעּפ ןייז ךיז ןופ ןעמונענּפָארַא טָאה רע

 טכייל ַא ןיא זיולב ןָאטעגנָא ןעוועג ןיב ךיא ןוא טלַאק רעייז ןעוועג זיא ןסיורד ןיא

 ןעוועג ךיא ןיב ,יורטוצ ןייק טַאהעג טשינ םיא וצ בָאה ךיא סָאװ םעד ץָארט .לדיילק

 !ןעשעג לָאז -- ןעשעג ףרַאד סע סָאװ :קיטליגכיילג ןצנַאגניא

 שינרעטצניפ רעד ןיא .טרָאד ןופ טריפעגקעווַא ךימ ןוא יעינרוק ןעמוקעג זיא ףוס-ףוס
 טעוו רענייק זַא ,טגָאזעג רימ טָאה רע .זיוה ןייז וצ ןעמוקעגנָא רימ ןענעז טכַאנ רעד ןופ

 טשינ ןופרעד ןלעװ רעדניק ןוא יורפ ןייז וליפַא ,םיא ייב ךיז ןיפעג ךיא זַא ,ןסיוו טשינ

 דוס ןייק ןייז ןענעק טשינ סָאד טעװ ,ןסיוורעד ךיז רעװ רָאנ טעוו'ס ביוא לייוו ,ןסיוו

 ,ןריױלרַאפ ןייז ךיא לעװ ןַאד ןוא

 .תואובת ענעדישרַאפ ןופ (ענילק) רעייש א ןעוועג זיא טּפַאשטריװ ןיא םיא ייב

 טָאה רע .תומהב ןוא דרעפ יד רַאפ ייה ןוא יורטש ןגעלעג זיא רעייש ןופ םעדיוב ןפיוא

 ןדעי טגעלפ רע .ןטלַאהַאבסיױא טרָאד ךיז ןענעק לָאז ךיא ,ץַאלּפ טכַאמעג יורטש םעד ןיא
 ןוא תונכש יד ייב ןעמוקַאב רע טגעלפ ןסע סָאד .ןעקנירט ןוא ןסע ןעגנערב רימ גָאט

 טלעפ סע זַא ,ןקרעמַאב טשינ לָאז יורפ ןייז ידכ ,בוטש ןופ טשינ ,ףרָאד ןיא עטנַאקַאב

 ןַא טכַאמ רע זַא ,ןעוועג זיא סעטרעיופ יד ייב ןסע ןעמענ וצ ץורית רעד .גרַאװנסע ריא

 | .ןשטייד יד רַאפ עמַאנפיוא

 םיא רַאפ ןבָאה עלַא סָאװ ,ּפיט ַא ןעוועג רע זיא טקרעמַאב רעירפ ןיוש בָאה ךיא יו

 טכַארבעג רע טָאה לָאמניײיא .טגָאזעגּפָא טשינ רענייק םיא טָאה רעבירַאד ,טַאהעג ארומ

 .עפשב טַאהעג ךיא בָאה ןסע זַא ױזַא ,שיילפ-ריזח טימ טיורב לָאמ טייווצ ַא ,סקעבעג

 זיא רע זַא ,טקרעמַאב ךיא בָאה שינעטלעהַאב רעד ןיא טייצ ךָאװ א קידנציז ױזַא

 גָאט ןדעי .ןָאטעג ָאד טָאה רע סָאװ ,ןובשחו ןיד ַא ןבעגעגּפָא ךיז טָאה רע .זעוורענ

 טַאהעג ארומ טָאה רע לייוו ,תומהב יד רַאפ ייה ןוא יורטש ןעמענּפָארַא ןיילַא רע טגעלפ

 ףרַאד ןיילַא רע סָאװ ,טקַאפ םצע רעד ,ןענופעג טשינ ךימ ןלָאז ייז ,רעדניק ענייז ןקיש וצ
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 רע טָאה לָאמנייא .רעױּפ ַאזַא רַאפ ךעלריטַאנ ןעוועג טשינ זיא דוס ןגנערטש ַאזַא ןטלַאה

 :טגָאזעג רימ

 ךיז בָאה'כ :ןַאלּפ ןטוג ַא טכַארטעגסױא בָאה'כ .סעיינ עטוג ריד רַאפ בָאה ךיא,

 ַא ןופ טרָאּפסַאּפ ַא ןענופעג רענייא טָאה שטימאדאה ףרָאד ןקידתונכש ןיא זַא ,טסּוװרעד

 טדערעג םיא טימ בָאהְד יא .ףרָאד ןיא עקנירעשטעוו א ףיוא טצנַאטעג טָאה סָאװ ,עסקיש

 ."טלעג רימ ןופ טרעדָאפעג רעבָא טָאה רע .טרָאּפסַאּפ םעד ןבעג רימ םיכסמ זיא רע ןוא

 ,ףרָאד ןיא םָארק עסיורג ַא טַאהעג ךָאד ןבָאה ןרעטלע ענייד , : רימ רע טגערפ ייברעד

 | "? ןכַאז ערעייא ןטלַאהַאב ןבָאה ייז ןעמעוו ייב וטסייוו רשפא

 יז ןעמ טגירק ױזַא יו ,טשינ רעבָא סייוו ךיא , ,טרעפטנעעג םיא ךיא בָאה ,"ָאי;

 "? סָאד ןעמ טוט יװ ? סיױרַא

 :טרעפטנעעג ןַאד טָאה יעינרוק

 םעד ןפרַאװפױרַא טסעוװו .רעטצניפ ןרעוו טצעוו'ס זיב ןטרַאװ ןלעװ רימ ,טושּפ ץנַאג;

 לעוו ךיא ,בוטש ןיא ןייגניירַא טסעװ וד .ןעמַאזוצ ןייג ןלעװ רימ ןוא ּפָאק ןפיוא קעדוצ

 ,"םיצפח ןוא טלעג רעייא ןבעגּפָא ריד ןלָאז ייז ןרעדָאפ טסעוװ ןוא ,ןסיורד ןיא ןביילב

 ןכאז עניימ קירוצ םוקאב ךיא
 ,שינרעטצניפ רעד ןיא טכַאנַאב געוו ןיא טזָאלעג ךיז עדייב רימ ןבָאה ןַאלּפ סיעינרוק טיול

 םוצ ןיירַא טשרעוצ ןיב ךיא .םייוג ענעדישרַאפ ייב ןטלַאהַאב ןעוועג ןענעז ןכַאז ערעזדנוא
 טקוקעגנָא רימ ןבָאה םייוג יד .ןכַאז עניימ עלַא ןרעקמוא רימ ןסייהעג טָאה רע .חלג

 ןיב ױזַא .טלעוו רענעי ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,שטנעמ ַא ףיוא יוװ ,גנורעדנּוװורַאפ טימ

 ןיב'כ .יעינרוק רעױּפ םעד ןבעגענּפָא ייז בָאה ןוא ןכַאז ליפ טימ ןדָאלעגנָא סױרַא ךיא

 זיא המכסה רעזדנוא טימ .ָאטעג ןרַאפ טניווועג ןבָאה דימ ּוװ ,זיוה רעזדנוא ןיא ןיײרַא

 טריפעגנָא טָאה סָאװ ,(חלג ןופ ףליהעג ַא) קַאיד רעד בוטש רעזדנוא ןיא ןעניווװ ןיײרַא

 םיא ןופ ךיוא .ןכַאז בור סָאד טזָאלעגרעביא רימ ןבָאה םיא ייב .רעטסיולק ןופ רָאכ ןטימ

 טרָאד רעבָא ,ןכש ןרעדנַא ןַא וצ ןיײרַא ךיא ןיב ןַאד .קַאּפ ןסיורג ַא טימ סױרַא ךיא ןיב

 ךיא ןיב עטמעשרַאפ ַא .םיצפח ערעזדנוא ןבעגוצּפָא טגָאזעגּפָא שירָאגעטַאק רימ ןעמ טָאה

 רע זַא ,טרעפטנעעג טָאה יעינרוק .טלייצרעד סָאד םיא ןוא יעינרוק וצ סַאג ןיא סױרַא
 ,החּפשמ רעד טימ ןייז לּפטמ ןיוש ךיז טעוו

 .שינעטלעהַאב ןיימ ןיא ףױרַא ןיב ךיא .בוטש סיעינרוק וצ טרעקעגמוא ךיז ןבָאה רימ

 -עגפיוא רעייז ןעוועג ןיב ךיא .ןכַאז ערעזדנוא עלַא טימ ןסיורד ןיא ןבילבעג זיא יעינרוק

 ,רימ טרַאװרעד סָאװ ,טנעמוקָאד ןשירַא םעד ןגעוו טכַארטעג ןוא ןגעלעג ןיב'כ .טגער

 ןייק טכַאמעגוצ טשינ ךיא בָאה טכַאנ יד .ןעגנערב ללכב םיא רימ טעװ יעינרוק ביוא

 ןייז טימ רעױּפ םעד טנעקעג בָאה ךיא .דלודעגמוא טימ ןיעינרוק ףיוא טרַאװעג ןוא גיוא
 ,רוטַאנ רעשינַאגילוכידנזיורב

 ףרָאד ןיא קירוצ קעװַא זיא רע .ץַאלּפ ןרעכיז ַא ןיא ןכַאז עניימ ןטלַאהַאב טָאה רע

 טָאה זיוה םעד ןופ ריט רעד ףיוא .ןכַאז עניימ ןבעג טגָאזעגּפָא רימ טָאה סָאװ ,יוג םוצ

 יד ןטיירגוצ ריא טלָאז -- רעייט ךייא זיא ןבעל סָאד ביוא  :לטעצ ַא טבעלקעגנָא רע

 סקילעז טימ טשינ ןָאט וצ ןבָאה ריא טעװ -- לַאפנגעג ןיא .רעייש םעד רעטניה ןכַאז

 .?שרעדנַא ןצעמע טימ רָאנ ,רעטכָאט

 םעד טכַארבעג רימ טָאה רע ןעוו ,סנגרָאמוצ יעינרוק טלייצרעד רימ טָאה סָאד
 טָאה ןוא זמר םעד ןענַאטשרַאפ דלַאב טָאה יוג רעד זַא סיוא טזייוו .טנעמוקָאד ןשירַא

 ,הּפצוח אזַא ןבָאה טשינ טעװ רעטכָאט סקילעז זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע .ןקָארשרעד ךיז

 ,ןליופַאב טָאה יעינרוק יו ןָאטעג טָאה יוג רעד .שרעדנַא ץעמע טייטש ריא רעטניה זַא ןוא

 | עסקיש עשיניארקוא ןא רעוו ךיא

 סָאװ ,ןענעייל ןעמונעג ךיא בָאה טנעמוקָאד םעד טנַאה ןיא ןטלַאהעג ןיוש בָאה ךיא ןעוו
 ןופ ןירעמיטנגייא רעד ןופ רעטלע רעד זַא ,ןעזרעד דלַאב בָאה'כ .ןבירשעג זיא םיא ןיא
 זיא ןעמָאנ רעיינ ןיימ ,1924 ןיא ןריובעג -- רעטלע ןיימ יו טקנוּפ זיא טנעמוקָאד םעד
 זיױלב ,עיפַארגָאטָאפ ַא ןָא ,קילג םוצ ,ןעוועג זיא טנעמוקָאד רעד .ןימָאפ ַאנינ ןעוועג



 טסַאּפעגוצ רעייז ןעוועג זיא סָאד .רעגניפ ןופ שטעװקּפָא ןַא ןופ טפירשרעטנוא ןַא טימ

 המשנ רעד ףיוא רעגנירג ןרָאװעג רימ זיא'ס .טמעטָאעגּפָא רעטכייל בָאה ךיא .רימ רַאפ
 .גנונַאּפש רעד ןופ טיײרּפַאב זייווכעלסיב ךיז בָאה ןוא

 :טגָאזעג יעינרוק רימ טָאה ןַאד

 ףרָאד ןיא ,עקווישטַאּפָאק ןופ הביבס רעד ןיא טניווװ סָאװ ,רעטעפ ַא בָאה ךיא,

 ייב סיטלָאס ַא ,שטנעמ רעסיורג ַא ןטרָאד זיא רע .שטשישזָאר ןופ מ"ק 20 ַא ,ָאוואשאב

 ןוא עשידיי ַא יו סיוא טשינ ללכב טסעז וד .םיא וצ ןעגנערב ךיד לעװ ךיא .ןשטייד יד
 ,"ריד רַאפ טרָא רעכיז ַא ןענופעג וטסעװ םיא ייב

 : םיא ךיא גערפ

 "ל לכש ןפיוא ןגייל ךיז לָאז סע זַא ,ןגָאז וצ םיא ןטכַארטסױא ךיא לָאז סָאװ,

 : ןַאלּפ ַאזַא רימ רַאפ טכַארטעגסיױא יעינרוק טָאה ןַאד

 ףרָאד ןיא ,טנגעג רערימָאטישז ןיא טניוװ רעכלעוו ,דנַאלסור ןיא רעדורכ ַא בָאה ךיא;
 טימ סענַאגַאװ ךעלגעטיגָאט ןעמ טריפ טרָאד ןופ זַא ,ךָאד טסייוו וד .ישטיװָאקדישז

 ןוא סענָאגַאװ יד ןופ סױרַא ןעגנירּפש ליפ .טעברַא ףיוא דנַאלשטייד ןייק טנגוי עשיסור

 טבעל סָאװ ,רעדורב ןיימ ןופ רעטכָאט יד וטסיב טָא .רעפרעד יד ןיא סיוא ךיז ןטלַאהַאב

 ןעגנורּפשעג טסיב וד .דנַאלשטיײיד ןייק טעברַא ףיוא טריפעג ךיד טָאה ןעמ .דנַאלסור ןיא

 -- טסייטשרַאפ וד .רימ וצ ןעמוקעג טסיב ןוא עצרעוויק עיצַאטס רעד ףיוא ןָאגַאוו ןופ

 רעכלעוו ,רעטעפ ןיימ וצ ןעגנערב ןענעק ךיד ךיא לעװ עכלעזַא סלַא זַא -- יעינרוק טגָאז

 ,"החּפשמ רעד ןופ ענייא ןייז טסעוו וד .רעטעפ ןייד ךיוא זיא

 ןיא סױרַא רימ ןעייג קיטנָאמ זַא ,ןסָאלשַאב טָאה יעינרוק .קיטיירפ סָאד זיא ןעוועג

 רעד זיב זַא ,ןייז ןעק'ס זַא ,טגָאזעג יעינרוק רימ טָאה רימ טימ ךיז קידנענגעזעג .געוו
 ןבילברַאפ ןיב ךיא .ןקידיילרעד וצ ןכַאז ליפ טָאה רע לייוו ,ןעז טשינ ךימ רע טעװ העיסנ

 ,ןפיירגַאב טנעקעג טשינ טושּפ בָאה ךיא .תובשחמ ליפ טיירדעג ךיז ןבָאה ּפָאק ןיא .ןיילַא

 ןיימ קידנבײהנָא ,טרַאװרעד ךימ סָאװ ןוא טציא ךיז ןיפעג ךיא בצמ ַא רַאפ סָאװ ןיא

 .ןיטסירק סלַא ןבעל

 רענייק זַא ,ךיז טייטשרַאפ .געוו ןיא טזָאלעג ךיז רימ ןבָאה גָאטרַאפ רעגיײזַא 3 קיטנָאמ

 יעינרוק טָאה קידנרָאפ .ןַאלּפ רעזדנוא ןגעוו טסּוװעג טשינרָאג טָאה החּפשמ סיעינרוק ןופ

 טנווַאהַאב קירעהעג ןייז לָאז ךיא ידכ ,החּפשמ רעד ןופ ןעמענ עלַא ןרזחנייא רימ ןעמונעג

 .החּפשמ רעד ןופ ענייא סלַא ,םיניינע-החּפשמ עלַא ןיא

 רימ רַאפ יעינרוק סָאד טוט סָאװ בילוצ :ךיז ךיא טכַארט ןגָאװ ןפיוא ױזַא קידנציז

 ,טנייה ? החּפשמ ןייז ןופ ןבעל ןטימ ןוא ןבעל ןייז טימ ױזַא רע טריקיזיר סָאװ בילוצ ןוא

 ַא ןעוועג ךָאד זיא סָאד :ןפיירגַאב טשינ טושּפ סע ךיא ןעק ,םעד ןגעוו טכַארט ךיא ןעוו

 טירש ןשילַאקיזיר םעד ןיא ןעזעג רע טָאה רשפא ןוא .טייז ןייז ןופ טירש רעכעלרעפעג

 ? ןריפוצסיוא לגוסמ זיא רע זיולב סָאװ ,טַאט-הרובג ַא

 סיטלאס רעד יירעטעפ ,, ןיימ

 רעד .ָאװָאשאב ףרָאד ןיא ןעמוקעגנָא םולשב רימ ןענעז ,טײציגָאטימ ,גָאט ןבלעז םעד ןיא
 ןייז ןוא יעינרָאק ןגעוו טרעהעג טשינ טייצ עגנַאל ַא ןיוש ןבָאה עמומ יד ןוא רעטעפ

 "מוא םיא ןבָאה ייז ןעוו ,סיורג רעייז ןעוועג דיירפ רעייז ךעלדנעטשרַאפ זיא .החּפשמ

 יד ,בוט לכ טימ שיט ןלופ ַא טיירגעגוצ עמומ יד טָאה דלַאב .ןעזרעד טײהרעטרַאװרעד

 ,רימ ןגעוו השרּפ עצנַאג יד ןלייצרעד ןבױהעגנָא יעינרוק טָאה ָאד .סיורג ןעוועג זיא החמש

 גוצ ןופ ןעגנורּפשעג ןיב ךיא ,דנַאלשטייד ןייק טריפעג ךימ ןבָאה ןשטייד יד ױזַא יו

 טָאה רע זַא ,ןכָארטשעגרעטנוא ,ךיז טייטשרַאפ ,רע טָאה דלַאב .םיא וצ ןעמוקעג ןוא

 רע טָאה ןכל ,ןשטייד יד וצ ןייגרעד ןעק ןפיולטנַא ןיימ תויה ,ןטלַאה וצ ךימ טַאהעג ארומ

 רערעכיז ַא זיא ָאד .רעהַא ןעגנערב ךימ טעוװ רע ןעוו ,ןייז טעוו ןטסעבמַא זַא ,טכַארטעג

 סיטלָאס םעד טעװ רענייק ןוא .טשינ ָאד ךימ ןעק רענייק ,בוטש ןיא סיטלָאס ַא ייב ,ץַאלּפ

 .טשינרָאג ןיא ןייז דשוח טשינ

 יז ,החמש סיורג טימ ןעמונעגפיוא ךימ ןבָאה ?ןעמומ , רעד טימ "רעטעפ , רעד

 סיורג טימ ךַאז יד ןָאטעג טָאה יעינרוק זַא ,גנוניימ רעייז טקירדעגסױוא ךיוא ןבָאה

 רעד טמוק סע לייוו ,ייז וצ טכַארבעג ךימ טָאה רע סָאװ ,ןָאטעג טֹוג טָאה רע ןוא המכח
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 טעברַא ףיוא ןעמענ וצ טכַארטעג ייז ןבָאה יו ייס .טעברַא ליפ ָאד זיא'ס ןוא רעטניוו
 .טפַאשטריוװ רעייז ןיא ןפלעה ייז לָאז רע ,םענעגנַאפעג-סגירק ןשיסוד ַא

 ,?ַאנינ, סלַא ןיוש ,ךיא ןוא טנגעזעג קיצרַאה ייז טימ יעינרוק ךיז טָאה טכַאנרַאפ
 ןיא טעברַא רעד וצ טסַאּפעגוצ טוג ךיז בָאה'כ .ןבעל ןיימ ןיא לטעלב יינ ַא ןבױהעגנָא בָאה
 לָאר יד ןליּפש ןזיװַאב בָאה'כ ךיג יו ,טרעדנּוװעג ןיילַא ךיז בָאה ךיא .טפַאשטריװ רעייז

 ייז ןוא ןטעברַא ייז יוו טריװרעסבָא בָאה'כ .קיסיילפ טעברַאעג בָאה ךיא .עטרעיױּפ ַא ןופ
 ןענעז ןרעױּפ יד לייוו ,ןריקסַאמעד ןיילַא ךיז טנעקעג ךיא טלָאװ שרעדנַא .ןָאטעגכָאנ

 ךיז ביג ךיא זַא ,טקרעמַאב ןטלָאװ ייז ןעוו ןוא גיוא טוג ַא ןבָאה ייז .רַאבליפ רעייז
 תמאב בָאה ךיא ,דשח א ןפורעגסױרַא ייז ייב סָאד טלָאװ ,טעברַא רעד טימ הצע ןייק טשינ

 זַא ,סיוא טסייוו .עילימַאפ רעשירעיוּפ ַא ןיא ןרָאװעג ןריובעג טלָאוװ'כ יו ,טעברַאעג

 ענייז עלַא טריזיליבָאמ שטנעמ רעד זַא ,קרַאטש ױזַא זיא ןבעל ןביילב ֹוצ ןליוו רעד
 ןַא ךיז ןענעק ןוא ןעגנוגנידַאב ענעדישרַאפ וצ ןסַאּפוצוצ ךיז ידכ ,ןטפַאשנגייא עטסעב
 ,בצמ ןכעלרעפעג ןדעי ןיא ןבעג הצע

 ױזַא ,לָאוװ ןוא עשטָאלק ןופ םעדָאפ ןעניּפש ֹוצ הצע ןַא ןבעג ךיז ןעוועג זיא רעגרע

 ייז סָאװ ,טעברַא ןַא ןעניּפש סָאד זיא ייז ייב .טייצרעטניוו סעסקיש עשיפרָאד ןעוט'ס יו
 ,רעסיורג ַא יו ןעניּפש ןיוש ןעק דניק קירעייפ ַא וליפַא זַא ױזַא ,ןָא זייוודניק ןופ ןעוט

 טסבלעז ייז סָאװ ,םעדעפ יד ןופ סערדלָאק ןוא ןפָאטש ענעדישרַאפ סיוא ןטעברַא ייז

 ןעמונעג ,ךיז טײטשרַאפ ,טָאה הכאלמ יד טנרעלעגסיוא ךיז בָאה ךיא זיב ,סיוא ןעניּפש

 ךיא .דנַאלסור ןופ ןיב ךיא :ץורית ןטוג ַא טַאהעג בָאה ךיא רעבָא ,טייצ לסיב רָאּפש ַא
 וצ ידכ ,דרע עטַאוװירּפ ןייק ָאטשינ זיא דנַאלסור ןיא זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג ייז בָאה

 ןיא טריפעגרעבירַא ץלַא טרעוו זַאכלָאק ןופ ןוא זָאכלָאק ןיא ןעמ טוט סָאד .סקַאלפ ןעייז

 טשינרָאג ןיא ךימ ןבָאה ייז ןוא לכש ןפיוא טגיײלעג ךיז טָאה ץורית ןיימ .ןקירבַאפ יד

 ,ךַאז עכעלריטַאנ ַא זיא סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ ךיוא ,ךיז טײטשרַאפ ,ןבָאה ייז .ןעוועג דשוח

 ייז .ןענעייל םוצ לכיב ַא ךיז טימ טימ ךיא םענ ,תומהב יד ןעשַאּפ סױרַא ייג ךיא ןעוו

 ,טייז רעשיטעיווָאס רעד ףיוא טניווװ סָאװ ,טנגוי עשיניַארקוא יד זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה
 .עניַארקוא-ברעמ ןופ טנגוי יד סלַא טנעגילעטניא רעמ זיא

 ,"עמומ,, ןוא "רעטעפ ,, ןיימ טימ ןעמַאזוצ בָאה ךיא .1942 רָאי סָאד ןעמוקעגנָא זיא'ס

 ןדעי זַא ,ךיז טײטשרַאפ .רָאיײנ -- בוטיסוי רעייז וצ ןטיירגוצ קיסיילפ ךיז ןעמונעג
 רעייז ןעועג זיא עמומ ןיימ לייוו ,ןענווַאד רעטסיולק ןיא ןעגנַאגעג ךיא ןיב קיטנוז

 ,ןירעטײלגַאב עקידנעטש ריא ןעוועג ןיב ךיא .עקיבױלג ַא רעייז ןוא עמורפ ַא

 ןייז ךישממ ןלָאז ןשטייד יד זַא ,ןעוועג זיא ליומ ןיא ריֹא ייב הליפת עקיצנייא יד
 ןסור יד לייוו ,ןרעקקירוצ טשינ ךיז ,הלילחו-סח ,ןלָאז ןסור יד זַא ןוא טפַאשרעה רעייז
 טנעקעג ךיא בָאה ױזַא יו ,ןגערפ רימ יז טגעלפ קידנעטש .,גנַאגרעטנוא ייז רַאפ ןטיידַאב

 ,ןכָארטשעגרעטנוא יז טָאה ייברעד .טכַאמ רעשיטעיווָאס רעד רעטנוא ןרָאי ליפ ױזַא ןבעל
 ,טכַאמ עשידיי א ךעלסילשסיוא זיא טכַאמ עשיטעיווָאס יד זַא

 ,ךיז טייטשרַאפ ,ךיא געלפ ,דנַאלסור ןיא ןבעל ןגעוו ןלייצרעד ריא געלפ ךיא ןעוו

 ןוא ישטיווָאקדישז ןסייהעג טָאה ףרָאד סָאד לייוו ,ףרָאד ןופ ןעמָאנ םעד ןפורנָא ןדיימסיוא
 -עװקַאב טשינ ַא ןיא ןעגנערבניײרַא רימ סע טגעלפ ףרָאד ןופ ןעמָאנ םעד ןענָאמרעד םייב
 ךיז ןעניפעג סוװו ,רעפרעד עלַא יד ןופ אקווד זַא ,טכַארטעג ךיז בָאה ךיא .בצמ ןעמ

 ,ףרָאד ןקיזָאדמעד ןופ עקימַאטשּפָא ןַא ןייז טקנוּפ ךיא ףרַאד -- עניארקוא שיטעיווָאס ןיא
 ללכב זיא סָאד ןוא ףרָאד ַא ןופ ןעמָאנ אזַא ָאטשינ ללכב זיא רשפא ןוא ,ישטיװָאקדישז

 ?ישטיווָאקדישז, ןעמָאנ םעד ןדערסױרַא קידנעטש ךיא געלפ דחּפ בור ןופ .תועט ַא
 ,ןייצ יד ןשיווצ

 -רַאּפ ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןַאמ ןיימ טליישרעד רימ טָאה .םורַא ןרָאי ןיא רעטעּפש)
 ןוא ישטיוװָאקדישז ףרָאד םעד ןעגנַאגעגכרודַא ןענעז יז זַא ,עדַאגירב סקַאּפװָאק ןיא ןַאזיט

 ייז ןבָאה טרָאד לייו ,"רעיב הזחא שא, ךוב ןייז ןיא ףרָאד םעד עקַאט טנָאמרעד רע
 .(ןשטייד יד טימ סױטשנעמַאזוצ ַא טַאהעג

 ןוא עטרבח רעייז ןרָאװעג ןיב ןוא סעסקיש ליפ טימ טעדניײרפַאב ךיוא ךיז בָאה ךיא
 | .ייז ןופ ענייא שממ



 סוילוי חצור רעד

 רעד ןיא טנידעג ןבָאה סָאװ ,רעניארקוא ןוא ןשטייד ןעמוק טּפָא ןגעלפ בוטש רעזדנוא ןיא

 ערעייז תעב ףרָאד סָאד ןרָאפכרודַא ןגעלפ ייז ןעוו ,לָאמ סעדעי ,יײצילָאּפ רעשיניַארקוא

 ךיא געלפ לָאמנייא טשינ .סיטלָאס םייב טיזיוו ַא ןטַאטשּפָא יז ןגעלפ ,ןדיי ףיוא ןלַאּפנָא

 ןעמ עכלעוו ןגעוו ,ןדיי ףיוא סעװַאלבָא ןכַאמ ייז זַא ,ךיז ןעמירַאב רענעמצוש יד ןרעה

 ןיימ טָאה סרעדנוזַאב .רעדלעוו יד ןיא סיוא ךיז ןטלַאהַאב ייז זַא ,ןבעגעגרעביא ייז טָאה

 ןַא ,סוילוי שטייד ַא ,"אתורבח, רעקיזָאדרעד ןופ םענייא טימ טעדניײרּפַאב ךיז ?רעטעפ,

 ַא ןעוועג סוילוי רעקיזָאדרעד זיא ,טלייצרעד טָאה ןעמ יװ טול ,רענעריובעג רעקיטרָא
 ןעמוקַאב ייז ןופ רע טָאה ןשטייד יד ןעמוקעגנָא ןענעז סע ןעוו .ןכעשט יד ייב תרשמ

 ןיא לימ רעסיורג ַא ןופ רעריפנָא סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב ןוא קרַאװלָאפ ןסיורג  ַא
 ,ּפולָאזערעב ףרָאד םוצ טנָאנ ןענופעג ךיז טָאה ןסוילוי ןופ קרַאװלָאפ רעד .עקווישטאּפָאק

 ןעוו .רענידַאב ליפ טימ זיוה קיטכערּפ ַא ןיא החּפשמ ןייז טימ טניווועג רע טָאה טרָאד

 ןיײגנײרַא ןייז גהונ ךיז רע טגעלפ ,לימ רעד וצ עקווישטאּפָאק ןייק ןרָאפ טגעלפ סוילוי

 טַאהעג ביל ייז ןבָאה עדייב .הסוכ ַא םיא טימ ןכַאמ ןוא ,סיטלָאס םעד ,"רעטעפ, ןיימ וצ

 .ןּפָארט ןרעטיב םעד

 יד ןעייזרַאפ ןטערטוצ טפרַאדעג טָאה ןעמ ,גנילירפ רעד טרעטנענרעד ךיז טָאה'ס

 ךיוא .טלעפעג טשינ טָאה טעברַא ןייק זַא ,ךעלדנעטשרַאפ ,ןוא ,רענטרעג ןוא רעדלעפ

 ןטיירגוצ ךיז ןעמ ףרַאד בוט םוי םעד ֹוצ .אחסּפ םוצ ןטיירגוצ ךיז טפרַאדעג ןעמ טָאה

 ,שיילפ ןסע וצ ןטָאברַאפ זיא'ס .ה .ד ,ייז ןטסַאפ םישדח ייווצ :רעירפ םישדח רָאּפ א

 -רַאפ טקַאב ןעמ ןוא ריזח ַא טעליוק ןעמ .אחסּפ וצ ןעמ טיירג ץלַא .רעייא ןוא רעטוּפ

 ,רעייא ליפ ןוא טשרּוװ ,שיילפ טימ ןשיוק ֹוצ ןטיירג ייז .סקעבעג עקידחסּפ ענעדיש

 א ןיא חלג ןרַאפ ךיז ןייז "הדוותמ , ידכ ,רעטסױלק ןיא שיוק ןייז טימ טייג רעדעי
 טרָאפ ןַאד ןוא שיוק םעד "רעסַאוו קילייה, טימ טצירּפשַאב חלג רעד .רעמיצ רעדנוזַאב

 טגעלפ רענייא טשינ .ןסע ןָא ןעמ טבייה ןטסַאפ ןקידמישדחייווצ ַא ךָאנ .םייה ַא ןעמ

 .ןסערפ ליפ וצ ןופ רעטקָאד םוצ ןעמוקנָא ןזומ

 ךרודַא ןעמ טייג ױזַא יו ,טכַארטעג זיולב ןוא ןפָאלש טשינ ךיא געלפ טכענ עצנַאג
 טוג ךיז געלפ ךיא .גנוריפפיוא ןיימ טימ דשח ַא ןפורסיורַא טשינ ידכ ,לַאינַאמערעצ םעד

 ,ןריװרעסבָא טנעקעג טשינ בָאה ךיא רעבָא ,ףיוא ךיז ןריפ ןטסירק יד ױזַא יו ןקוקוצ

 ףיוא ךיז ןריפ ייז ֹוזַא יו ןוא ,"יודיוו, רעייז תעב חלג םעד ןגָאז ייז סָאװ ,ךיז טייטשרַאפ

 ,חלג םייב רעמיצ ןיא

 ןייז הדוותמ ךיז חלג םוצ ייג ךיא
 ּפָאק ןיימ טקעדַאב טָאה רע .חלג ןרַאפ טמלצעגרעביא ךיז בָאה ךיא .ןעמוקעג זיא ייר ןיימ

 :טגָאזעג טָאה חלג רעד ,ןפיל יד ןשיווצ טלמרומעג סעּפע בָאה ךיא ,לכיט א סעפע טימ

 ."דניז ענייד רַאפ ןייז לחומ ריד טעװ טָאג ,עניימ רעטכַאט,
 ךיז ןייז הדוותמ ןופ לַאינָאמערעצ רעכעלקערש רעד טקידנעעג ךיז טָאה ױזַא

 | . ,חלג ןרַאפ
 ןפורעג ךיז טָאה סָאװ ,עינָאלָאק עשיכעשט ַא ןעװעג זיא ָאװַאשַאב ףרָאד ןבענ

 עינָאלָאק רעשיכעשט רעד ןיא זַא ,זמר ַא ןבעג קידנעטש טגעלפ "רעטעפ , ןיימ .ָאוװָאשזוא

 ןוא קענַאילוא רעפרעד עקיאייברעד יד ןיא טניוװעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי סיוא ךיז ןטלַאהַאב

 יד טימ טצענערגעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדלעפ טַאהעג טָאה "רעטעפ, רעד ,ּפולָאזערעב

 ןבָאה ייז ןוא דרע עטוג ןעװעג זיא סָאד .ָאװָאשזוא ףרָאד ןופ ךעשט ַא ןופ רעדלעפ

 .לפָאטרַאק טרָאד ןעייזרַאפ ןוא ןטרָאג ַא ןיא דרע רעד ןופ לייט ַא ןעלדנַאװרַאּפ ןסָאלשַאב

 דיי א ךוו ךיא
 ,ךעשט רעד זַא ,"ןעמומ, רעד דוס ַא טױרטרַאפ ןוא ?רעטעפ, רעד טמוק לָאמנייא

 ןופ החּפשמ עשידיי א סיוא טלַאהַאב ,ןטרָאג רעד ךיז טצענערג'ס ןדָאב סנעמעוו טימ

 עקיזָאדיד ןעז זומ ךיא זַא ,ןסָאלשַאב ךיא בָאה טרעהרעד סָאד בָאה ךיא ןעוו .קינאילוא

 ,טייצ ערעגנעל ַא ןיוש דיי ןייק ןעזעג טשינ ךָאד בָאה ךיא .זיירּפ ןדעי רַאפ החּפשמ

 ןדיי עלַא זַא ןוא ,טבעל סָאװ עקיצנייא יד ןיב ךיא זַא ,טניימעג ךיא בָאה ללכב ןוא

251 



252 

 סע ןַא ,ךיא רעה טָא ןוא .טשינ ןיוש טבעל דיי ןייק ןוא ,ןעמוקעגמוא ןענעז ,רימ ץוח

 .תמא טגָאז "רעטעפ, רעד זַא ,רעכיז ןעװעג ןיב ךיא .החּפשמ עשידיי ַא ךָאנ טבעל

 ץנַאג ַא ןעװעג זיא רע .טנייפ-ןדיי רענעסיברַאפ ןייק ןעװעג טשינ רע זיא שיטקַאפ

 רעבירעד .טנגעג רעד ןיא טנעקעג םיא ןעמ טָאה רעכלעזַא סלַא ןוא שטנעמ רעלַארעביל
 ,החּפשמ עשידיי יד סיוא טלַאהַאב סָאװ ,ןיילַא ךעשט רעד וליּפַא זַא ,טניימעג ךיא בָאה
 ,טלייצרעד םיא סָאד טָאה

 ךיז ןוא החּפשמ עשידיי יד ןרינָאיּפשכָאנ ליצ ןקיליײה ַא רַאפ טלעטשעג ךיז בָאה ךיא
 ךיז טצענערג סָאװ ,ןטרָאג ןיא ןטעברַא ןייג ןבױהעגנָא בָאה'כ .ייז ןופ ןצעמע טימ ןפערט
 ןטעברַא ךיא געלפ געט עצנַאג ןוא טעברַא רעד וצ ןייג ךיא געלפ ירפ ץנַאג .ךעשט ןטימ
 רעד ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןשטנעמ יד ןופ גנוגעוװַאב עדעי ןריװרעסבָא ןוא קיסיילפ
 זַא ,טפָאהעג ןוא בוטש סכעשט םעד ןופ טזָאלענּפָארַא טשינ ןגיוא עניימ בָאה'כ .טנגעג
 טעדניירפַאב קרַאטש ךיז ךיא בָאה ךיוא .םינּפ שידיי ַא ןקרעמַאב ףוס-לכ-ףוס לעוו'כ
 .רעסַאװ טימ ןעקנירטנָא ךיז ריא וצ ןײגניײרַא ךיא געלפ לעיצעּפס .יורפ סכעשט םעד טימ
 ןיימ ,ןטרָאג םעד ןטעברַאַאב םייב קיסיילפ רעייז טעברַא ךיא יװ ןרעדנּוװַאב טגעלפ יז
 ריא טימ ןעמירַאב ךיז טגעלפ ןוא טעברַא ןיימ ןופ ןדירפוצ רעייז ןעוועג זיא ?עמומ,
 טעברַא ןיימ בילוצ ,ןטרָאג ןיא ןיוש יז טעברַא ,ךָאנ ןפָאלש עלַא ןעוו סָאװ ,עצינעמילּפ
 ַא זיא סָאד ןוא ןירעטעברַא עקיסיילפ סלַא םש ןטוג ַא ןעמוקַאב ךיא בָאה ןטרָאג ןיא
 סע ןַא ,טייו ױזַא טכיירגרעד טָאה םש רעטוג ןיימ .רעטכָאט עשיפרָאד ַא רַאפ ביול
 טשינ "עמומ, ןיימ טָאה לזמ םוצ רעבָא .םינתח טימ םינכדש רימ וצ ןעמוק ןגעלפ
 ,זיוה ריא ןזָאלרַאפ ןוא ןבָאה הנותח לָאז'כ זַא ,טלָאװעג

 ןדיי טימ שינעגעגאב עטשרע יד
 ןיא ןיכעשט רעד וצ ןײגנײרַא יורפ ַא טקרעמַאב ךיא בָאה ,טרַאװרעדמוא ץנַאג ,לָאמנייא
 טריװרעסבָא בָאה ךיא .יורפ עשידיי א ןייז זומ סָאד זַא ,טגייצרעביא ןעוועג ןיב ךיא .זיוה
 זַא ,ןענַאטשרַאפ בָאה'כ .סױרַא טשינ טייג יז יצ ןוא זיוה ןיא טביילברַאפ יורפ יד יצ
 טמוק טכַאנייב זיולב ןוא ץַאלּפ ןסיוועג ַא ןיא גָאט ןצנַאג ַא ךיז טניפעג יורפ עקיזָאדיד

 ,ןיכעשט רעד וצ ןקיטכענ יז

 ןטרָאג ןיא דיירסיוא ןסיוועג ַא טימ ןייג רעדיוו זומ ךיא זַא ,ןסָאלשַאב בָאה ךיא
 רעדיוו טמוק יורפ עקיזָאדיד יצ ,ןעז ןוא ,ןטכענ יו טייצ רעבלעז רעד ןיא ,טכַאנרַאפ
 טכַאנרַאפ ןייגניײרַא יורפ עבלעז יד רעדיוו עזרעד ךיא .ןיכעשט רעד וצ ןיײרַא טכַאנרַאפ

 ,רעקיטכיר ַא זיא טכַאדרַאפ ןַײמ זַא ,רעכיז ןעוועג ךיא ןיב טציא .זיוה ןיא ןיכעשט רעד וצ
 .ורפ רעד ןגעקטנַא סױרַא ךיא ןיב שינרעטיציץרַאה סיורג טימ ןוא עטגערעגפיוא ןַא

 יז בָאה ךיא ןעוו .ןזייוו וצ סעּפע ריא ידכ ,ןטרָאג ןיא שיניַארקוא ףיוא ןפורעג יז בָאה'כ
 עשידיי ַא זיא סָאד זַא ,ןעוועג טשינ קפס ןייק ןיוש רימ ייב זיא טנעָאנ רעד ןופ ןעזרעד

 .יורפ
 ! קינַאילוא ןופ רָאש לחר ןעוועג זיא סָאד ,ָאי

 םוצ ןרָאװעג טדימשעגוצ שממ זיא יז .שידיי ריא וצ ןדער וצ ןביױהעגנָא בָאה ךיא
 ַא סעּפע ,טייז ןיימ ןופ עיצַאקָאװָארּפ ַא זיא סָאד זַא ,טניימעג טשרעוצ טָאה יז .ץַאלּפ

 ךיא ךיוא זַא ,טגייצרעביא ךיז טָאה יז ןעוו רעבָא .זיא יז רעוו ןסיוורעד ךיז ידכ ,"קירט,
 | .עסיורג ַא רעייז ןעוועג גנוגערפיוא רעזדנוא זיא -- עשידיי א ןיב

 םַאזקרעמפיוא קידנעטש ריא טָאה ןיכעשט יד זַא ,טלייצרעד רימ טָאה רָאש לחר
 ןוא ןטרָאג ןיא רעדיוו ןיוש ךיז טניפעג רעטכָאט עטריטּפָאדַא סעסיטלָאס םעד זַא ,טכַאמעג
 סָאװ ,רעטכָאט סעסיטלָאס םעד ןיא ןירַא זיא סיילפ רענדָאמ ַא סעפע זַא ,טניימעג טָאה יז

 ,בוטש ןופ סורַא טשינ ןעמ ןעק ריא בילוצ ןוא ןטרָאג ןיא יז טעברַא ירפ ץנַאג ןופ ןיוש
 יד ייב ךיז ןטלַאהַאב ,קחצי ןוא עלעקנַאי ,ןיז 2 עריִא זַא ,טלייצרעד ךיוא רימ טָאה לחר
 ,ןכעשט

 ךָאנ זַא ,קידנסיוו ,טקיאורַאב ךיז בָאה ךיא .ןרָאװעג 1 רימ זיא ןָא ןַאד ןופ

 סָאװ ,רעטכָאט עשידיי עקיצנייא יד טשינ ןיב ךיא זַא ןוא הביבס רעד ןיא ןבעל ןדיי
 ,ןבעל םייב ןבילבעג זיא



 ןליפַא בָאה ךיא .לָאמ רַאּפ ַא ךָאנ רָאש לחר טימ טנגעגַאב ךיז ךיא בָאה ןָא ןַאד ןופ

 ."איטיוו, ןפורעג ןַאד טָאה ןעמ ןכלעוו ,קחצי ןוז ריא ןעזעג

 : ןטנארפ ייווצ ןשיווצ

 .רעניַארקוא יד ןוא ןשטייד יד ןשיװצ ןעגנואיצַאב יד טרעגרערַאפ ךיז ןבָאה 1942 רעמוז

 : ןפורעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סעדנַאב עטנּפָאװַאב ןריזינַאגרָא ןביוהעגנָא ןבָאה רעניַארקיא יד

 ,רענעמצוש עלַא .רעריפנָא ערעייז ןופ ןעמענ יד ףיוא ,סעצווָארעדנַאב רעדָא סעצווָאבלוב
 טימ ןפָאלטנַא ןענעז ,ןשטייד יד ייב טנידעג ןבָאה עכלעוו ,ןטנַאיצילָאּפ עשיניַארקוא יד

 ןבָאה ייז .סעדנַאב-רעניַארקוא עשיטסילַאנָאיצַאנ יד ֹוצ ןענַאטשעגוצ ןוא רעוועג רעייז

 רעסיורג ַא טריזינַאגרָא ךיז טָאה'ס .טנגוי רעשיניַארקוא רעד ןופ ליפ ןעמונעגניירַא

 ליצ רעייז .ןטעיוװָאס יד ןגעק ןוא ןשטייד יד ןגעק טפמעקעג טָאה סָאװ ,חוכ רעשיניַארקוא

 .עניַארקוא עקיגנעהּפָאמוא ןַא ןלעטשפיוא ןעוועג זיא

 -עג ךיז ייז ןבָאה ,ןטַארַאפ ייז ןבָאה רעניַארקוא יד זַא ,ןעזעג ןבָאה ןשטייד יד ןעוו

 יז ןופ ןוא רעוװעג יז ןבעגעג ,גנורעקלעפַאב רעשיליוּפ רעקיטרָא רעד וצ טעדנעוו

 טָאה'ס .סעדנַאב עשיניַארקוא יד טימ ןגָאלש ךיז לָאז סָאװ ,עירעמרַאדנַאשז ַא טריזינַאגרָא

 יד ףױא ןלַאפנָא ןגעלפ סעדנַאב עשיניַארקוא יד .והובו-והות רעסיורג ַא ןבױהגנָא ךיז

 עצנַאג ןענעגרהסיוא ןגעלפ רעניַארקוא יד .קעה ןוא סרעסעמ טימ ןדרָאמ ייז ,ןקַאילָאּפ

 סָאד ןָאטעג ןבָאה .רעדיוו ,ןקַאילָאּפ יד .רעזייה ערעייז ןענערברַאפ ןוא תוחּפשמ עשילױּפ

 ןטכעשסיוא ןוא רעפרעד עשיניַארקוא יד ןיא ןסיײרניײרַא ךיז ייז ןגעלפ טכַאנייב : עבלעז

 זַא ,בצמ ַא ןפַאשעג ךיז טָאה ױזַא .רעזייה ערעייז ךיור ןטימ ןזָאל ןוא תוחּפשמ עצנַאג

 קידנעמענטימ ,תֹוחּפשמ ערעייז טימ ןפיױלטנַא ןעגנווװצעג ןעוועג ןענעז רעניארקוא יד

 ןוא רענעגעוו יד ףיוא ןדָאלנָא טזָאלעג ךיז טָאה'ס סָאװ ץלַא ןוא תומהב ,דרעפ ערעייז

 ךיז טָאה סָאװ ,בצמ םעד ןופ ןדירפוצ ןעוועג ךיז ייב ןיב ךיא .דלַאװ ןיא ןפיולטנַא

 ךיא בָאה סרעדנוזַאב .עטייוצ יד ענייא סיוא ךיז ןענעגרה םיאנוש-ןדיי יד :ןפַאשעג

 יד ןשיווצ ןענופעג ןײלַא ךיז ךיא בָאה ױזַא ןוא .רעניארקוא יד ןופ ןעמענ המקנ טבעלרעד

 ,ןירעניַארקוא סלַא רָאנ ,עשידיי סלַא טשינ לָאמ סָאד רעבָא ,דלַאװ ןיא ענעטלַאהַאבסיוא

 ױזַא יוו ,רעפרעד יד ןענערב סע יװ ןעז רימ ןגעלפ ,דלַאװ ןיא ןציז ןגעלפ רימ ןעוו

 ךָאװ ןיא לָאמ ייווצ ,רעזייה עשיניַארקוא רעמ ןוא רעמ ץלַא םורַא טמענ רעייפ סָאד

 ךיז ןוא ןבילברַאפ ךָאנ זיא'ס סָאװ ,ןעז ףֹרָאד ןיא ןײגנײֹרַא רעניַארקוא עגנוי ןגעלפ

 ,זיײּפש טימ ןגרָאזַאב

 יו .סוילוי שטייד םעד טנגעגַאב ךיא בָאה ,לּפָאטרַאק ןעגנערב קידנעייג ,לָאמ ןייא

 סלַא ןרָאװעג הלודגל הלוע ןשטייד יד ייב רע זיא ,טלייצרעד רעירפ ןיוש בָאה ךיא

 ,טגערפעג ןוא טנעקרעד ךימ טָאה רע .טלעטשענּפָא ךיז רע טָאה "רעטעפ , ןיימ ןופ טניירפ

 :טדערעגוצ רימ רע טָאה בגאיךרד ןוא "רעטעפ, ןיימ ייב ךיז טרעה סע סָאװ

 ייב ןטעברַא וטסעװ ,רימ וצ םוק ? דלַאװ ןיא םינקז יד טימ טרָאד וטציז סָאװ ,אקנינ,

 ?טעברַא רעד וצ עסקיש ַא עקַאט ךוז ךיא ,רימ

 ןצרַאה ןיא ."רעטעפ ,, ןיימ טימ ןטַארַאב ךיז זומ ךיא זַא ,טרעפטנעעג םיא בָאה ךיא

 סָאװ עקַאט לייוו ,געווסיוא רעקיטכערּפ ַא ןייז סָאד טעוו רימ רַאפ זַא ,טכַארטעג ךיא בָאה

 ןיא ןייג סָאד ךיוא .רעניַארקוא יד טימ ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןוא דלַאװ ןיא ןציז ךיא לעװ
 .עשידיי סלַא יא ,ןירעניַארקוא סלַא יא ,ךעלרעפעג רעייז ןעוועג זיא ףרָאד

 ףוס רעד זַא ,טריּפשעג ןיוש ןעמ טָאה ןטנָארפ יד ףיוא עגַאל רענעפַאשעג רעד ןיא

 רימ ךיז טָאה'ס .ןגָאלשרעד טרעוװ היח עשיצַאנ יד זַא ,ךיז טרעטנענרעד המחלמ רעד ןופ

 רעטסרעכיז ןוא רעטסעב רעד זיא ,ןבעל ןביילב וצ ידכ ,בצמ ןיימ ייב זַא ,טכַאדעגסוא

 ,ןסוילוי ייב רימ רַאפ ץַאלּפ

 שינעגעגַאב ןיימ ןגעוו ?ןעמומ ,, ןיימ טלייצרעד ךיא בָאה דלַאװ ןיא ךיז קידנרעקמוא
 ריא לָאז ךיא זַא ,המכסה ריא ןבעג וצ טלייאעג טשינ ךיז טָאה ,ךעלריטַאנ ,יז .ןסוילוי טימ

 ןײגרעבירַא לָאז ְךיא ױזַא יו ,ןרינַאלּפ ןביױהעגנָא ךיא בָאה ךיז ייב רעבָא ,ןזָאלרַאפ

 ,ןסוילוי וצ

 ייב ןענופעג ךיז בָאה ךיא סָאװ ,טייצ רעצנַאג רעד רַאפ זַא ,ןענעכיײצַאב זומ ךיא

 םיא טָאה קיגָאל עשירעױוּפ ןייז .יעינרוק טכוזַאב לָאמנייא רימ טָאה ,"רעטעפ, ןיימ
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 ךימ טַאה רע זַא ,ןעניימ טשינ ןלָאז ייז ידכ ,ןכוזַאב ךימ זומ רע זַא ,טגָאזעגרעטנוא

 רעייז ךיז בָאה ךיא .רימ טימ טשינ ךיז טריסערעטניא רע זַא ןוא טזָאלרַאפ ןצנַאגניא

 טָאה ,קירוצ געוו ןיא טײלגַאב םיא בָאה ךיא ןעוו .ןעזרעד םיא בָאה ךיא ןעוו טיירפרעד

 .טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה רע יװ רעסעב ,טוג רעייז לָאֹר יד ליּפש ךיא זַא ,טגָאזעג רימ רע

 ןופ ןדירפוצ רעייז ןענעז "עמומ,, ןוא "רעטעפ, ןיימ זַא ,טלייצרעד רימ רע טָאה ייברעד
 רימ רַאפ טָאה רע סָאװ ,ץלַא רַאפ טקנַאדעג םיא בָאה ךיא .טדיישעצ ךיז ןבָאה רימ .רימ

 ,ןעזעג טשינ ןיוש ןיעינרוק ךיא בָאה רעמ .סטוג ליפ ןשטנוװעג םיא ןוא ןָאטעג

 סוילוי חצור םעד ייב

 זיא רע .דרעפ א ףיױא קידנטייר ןסוילוי טנגעגַאב ךיא בָאה םעדכָאנ געט עקינייא

 רעדלעפ ענייז ןופ לּפָאטרַאק ןבָארגסױא ןלָאז ייז ידכ ,סעסקיש ןביילקפיונוצ ןרָאפעג

 ןבילקעגפיונוצ טָאה רע .(טנעה יד טימ ןבָארגעג לפָאטרַאק יד ןעמ טָאה ןטייצ ענעי ןיא)

 ןשיוװצ טייזעצ ןענעז לפָאטרַאק יד .ייז ןשיװצ ןעוועג ןיב ךיא ןוא ףרָאד ןופ סעסקיש 0

 םעד ןקינײרּפָא ןפרַאד סנירעטעברַא 20 עלַא ןוא ןטייב 2 טמענ ןירעטעברַא עדעי .ןטייב

 טכַאמ ןוא טכעלש טעברַא ענייא ביוא .ןטסָאמעגסיױוא יוװ ךיילג ןפָאטרַאק יד ןופ חטש

 ,עּפורג רעד ןופ סנירעטעברַא עקירעביא יד ןופ ּפָא יז טייטש -- לענש גונעג טשינ סע

 טייצ רעד רַאּפ לייוו ,טקיאורמואַאב טשינ ךימ טָאה סָאד .סיורָאפ לייוורעד ןעייג עכלעוו

 ,לפָאטרַאק ןבָארג ןופ קינכעט יד טנרעלעגסיוא ןיוש ךיז ךיא בָאה

 םיא וצ סנירעטעברַא עלַא ןבילקעגפיונוצ סוילוי טָאה גָאט-סטעברַא ןופ ףוס םוצ

 סוילוי .טױרב-טנוװַא םוצ בוט לכ טימ ןשיט טיירגעג ןסיורד ןיא טָאה רע .קרַאוװלָאפ ןיא

 רימ טָאה רע .טעברַא ףיוא םיא ייב ןביילב טגיילעגרָאפ ןוא רימ וצ ןעגנַאגעגוצ זיא

 ןוא ןריובעג טָא-טָא ףרַאד יז זַא ,ןַאמ ריא טימ טעברַא סָאװ ,טסניד ַא ףיוא ןזיװעגנָא
 טימ .המכסה ןיימ ןבעגעג םיא בָאה ךיא ,ןירעטעברַא ןַא לענש ןוא קיטיונ רעייז ףרַאד רע

 ייב ןבילבעג ןיב ךיא זַא ,"רעטעפ , ןיימ ןבעגעגרעביא ךיא בָאה סעסקיש יד ןופ רענייא

 ,קיטנוז ןטסטנָאנ ןייז טשרע ךיא לעװ ייז ייב ןוא טעברַא ףיוא ןסוילוי

 וצ ןבעגעג םיא ןוא "רעטעפ, םוצ ןעמוקעג ךיא ןיב םורַא געט עכעלטע ןיא

 ןיא טעברַא ןייק ָאטשינ זיא ייס-יוו-ייס ןוא רעטניוו רעד ךיז טרעטנענרעד'ס זַא ,ןייטשרַאפ

 ,גנילירפ זיב ןסוילוי ייב ןטעברַא לָאז ךיא זַא ,רעסעב זיא רעכירַאד ,"ןָאזעס ןטיוט , םעד

 ףיוא ןטעברַא יד ןביוהנָא גנילירפ ןיא .ךיז טצוו'ס ןעוו ןוא טלעג לסיבַא ןענידרַאפ לעװ ךיא

 ,םייח ַא ןרעקקירוצ ךיז ךיא לעװ ,רעדלעפ יד

 טימ יורפ ַא טַאהעג טָאה רע .ןסוילוי ייב טעברַא ףיוא טרישזַאגנַא ךיז ךיא בָאה ױזַא
 זיא יז .קצול ייב עינַאלָאק עשיכעשט ַא ןופ ןיכעשט ַא ןעוועג זיא יורפ ןייז .רעדניק 2

 טַאהעג ןוא ןיטריוו עסיורג ַא ןעוועג זיא יז .עכעלקנערק ַא רעבָא ,יורפ ענייפ ַא ןעוועג

 ,ןטסגיד ןוא םיתרשמ ןופ לַאנָאסרעּפ ןצנַאג ַא תושר ריא ןיא

 ,ָאד .בוטש יד ןעמיורפיוא ןוא תומהב יד ןקלעמ ןופ ןענַאטשַאב זיא טעברַא ןיימ

 ערעווש יד לייוו ,"ןעמֹומ , ןיימ ייב יוו רעטכייל ליפ ןעוועג טעברַא יד זיא ,ןסוילוי ייב
 טָאה יורפ סעסוילוי .בוטש רעד רעסיוא ,ןסיורד ןיא רענעמ יד ןריפסיוא ןגעלפ ןטעברַא

 זיולב טקיטפעשַאב ךימ יז טָאה ףוס םוצ .רימ וצ ןגיױצַאב ךעלטניירפ ןוא טוג רעייז ךיז

 רעטשרע רעד ןופ עשר ַא שממ ןעוועג זיא ,סוילוי ,רע ןגעקַאד .רעדניק עניילק עריא טימ

 ,טסווװרעד ךיז ךיא בָאה רעטעּפש .,ןשטייד טימ לופ ןעוועג קידנעטש זיא זיוה ןייז .הגרדמ

 טַאהעג ןבָאה ,רזכַא רעסיורג ַא ,ּפולָאזערעב ןופ טנַאדנעמָאק ןטימ ןעמַאזוצ ,סוילוי זַא

 ,טכַארטעג ךיא בָאה לָאמנייא טשינ .הביבס רעד ןופ ןדיי יד ןדרָאמסיוא ןיא קלח ןסיורג ַא

 ןיב ךיא טסעניןעגנַאלש ַארַאפ סָאװ ןיא ,טכענ יד ןיא רעגעלעג ןיימ ףיוא קידנגיל
 ,ןלַאפעגנײרַא

 ןרירעּפָא טפרַאדעג ריא טָאה'מ ןוא ןרָאװעג קנַארק יורפ סעסוילוי זיא טייצנשיווצ ןיא
 ןשירעטילימ ןיא ןעמונעג ריא טָאה ןעמ ןוא ערעווש ַא ןעוועג זיא עיצַארעּפָא יד .ּפָאק ןיא
 תולּפמ עשישטייד יד ןגעוו תועידי יד ,1943 רעטניוו סָאד זיא ןעוועג .ענווָאר ןיא לָאטיּפש

 ןופ ןסיש סָאד טרעהעג ןיוש טָאה ןעמ .זדנוא וצ ךיוא ןעגנַאגרעד ןענעז ןטנָארפ יד ףיֹוא

 | .עירעליטרַא רעשיסור רעד

 ריא וצ ,ךימ ךיוא ןוא ,רעדניק יד ןעמענ ןעמוקעג זיא רעטומ סעטסָאבעלַאב יד



 ןזָאלעג ךיז ןבָאה רימ ןוא ןגָאװ ןוא דרעפ טיירגעגוצ טָאה סוילוי .יקניהאינק ףרָאד ןיא

 ךיא .יימֹרַא עשישטייד עקידנטערטּפָא יד ןעזעג רימ ןבָאה ןעיײסָאש יד ףיוא .געוו ןיא

 ךיז ןעניפעג ענוװָאר ןיא זַא ,ךיז ןשיוצ ןדער רעגיווש ןייז טימ סוילוי יו טרעהעג בָאה

 ןטימ ןיא ,רעטעּפש .ריטס ךייט םייב ךיז טניפעג ײמרַא עטיור יד זַא ןוא ןסור יד ןיוש

 יד .יקניהאינק ןיא ןלייט-רעטילימ עשיסור יד ןעזעג ןיוש ןעמ טָאה ,1943 רעבמעצעד

 זַא ,ןבירשעג ןבָאה ייז ּוו ,ךעלטעלביגולפ ןענַאלּפָארע ןופ ןפרָאװענּפָארַא ןבָאה ןשטייד

 יד "ןרַאנרַאפ , וצ ידכ ךיוא ןוא תונברק ןרָאּפשוצניײא ידכ ּפָא טערט ײמרַא עשטייד יד
 .םיחטש-ברעמ יד ןיא ףיט ײמרַא עטיור

 .רעפרעד ליפ ןיא רעטילימ שיטעיװַאס ןעזעג ןיוש ןעמ טָאה רעטעּפש ךָאװ ַא ןיא

 ןגעווטסעדנופ רעבָא .הלּפמ עשטייד יד קידנעעז ,דיירפ טימ לופ ןעוועג זיא ץרַאה ןיימ

 ןיב ךיא זַא ןוא ןגָאלשעצ ןיוש זיא היח עשיצַאנ יד זַא ,טביולגעג טשינ ךָאנ ךיז טָאה

 ,דניק שידיי סלַא ןקערש טשינ רעמ ןיוש ךיז ףרַאד ןוא ,יירפ שיטקַאפ ןיוש

 קירוצ ןעמוק ןשטייד יד
 טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה ,קצול ןייק ןרָאפעג ןענעז עכלעוו ,יקניהאינק ןופ ןכעשט יד

 בָאה ךיא ,ןסַאג יד ןיא ןדיי עקינייא טנגעגַאב קצול ןיא ןבָאה ייז זַא ,טלייצרעד ןוא

 ךיא לעװ רשפא ,קצול ןייק ןרָאפקעװַא ןוא ץַאלּפ ןיימ ןזָאלרַאּפ ןרינַאלּפ ןבױהעגנָא

 ךרודַא זיא ױזַא .ןעמַאזוצ ןעיירפ ןענעק ךיז לָאז'מ ןכלעוו טימ ,דיי ַא ןענעגעגַאב ןטרָאד

 ןסור יד ןבָאה ,טכַאנ רעטסעווליס רעד ןיא ,1943 רעבמעצעד ןטס-21 םעד .ךָאװ ַא ךָאנ

 טימ ,ךעלריטַאנ ,ךיז קידנעיירפ ,ןייז וצ ףרַאדַאב סע יװ ,ןפנָארב טימ ןעקנורטעגנָא ךיז

 -עגנָא ןוא טייהנגעלעג עקיטסניג יד טצונעגסיוא ןבָאה ןשטייד יד .הלּפמ רעשטייד רעד

 ןופ תונברק ליפ ןלַאפעג ןענעז'ס .ײמרַא רעטיור רעד ןגעק עקַאטַא עקרַאטש ַא ןביוה

 ױזַא ,ריטס טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןסור יד ןסױטשּפָא ןזיװַאב ןבָאה ןשטייד יד .ןסור יד

 .טפאשרעה רעשטייד רעד רעטנוא רעדיוו ןיוש ךיז רימ ןעניפעג 1944 רַאונַאי ןט-1 םעד זַא

 הדועס עסיורג ַא טכַאמעג סוילוי טָאה ,החמש אלמ קידנעייז ,ןוחצנ ןשטייד םעד דובכל

 קירוצ ןעגנערב ןסָאלשַאב טָאה רע .ןריציפָא עשטייד בוטש ןיא ךיז וצ ןדַאלעגנייא ןוא

 ײרעמירַאב סיורג טימ .ןטיירגוצ ץלַא לָאז ךיא זַא ,ןטעבעג רע טָאה ךימ .רעדניק ענייז
 : ןפורעגסיוא רע טָאה

 זיא ןטעיווָאס יד ןופ םוקנײרַא םעד ןכעלגעמרעד סָאד זַא ,טגָאזעג ךייא בָאה ךיא;

 לסעק ַא ןיא ןסור יד ןרַאננײרַא ידכ ,סלעבעג ןואג םעד ןופ קירט רעשיטילָאּפ ַא ןעוועג

 יו ןייגרעד ךָאנ ןלעװ ןשטייד יד ןענַאװ זיב ןעז ךָאנ טעװ ריא .ןעגנערבמוא ייז ןויז

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה ץלַא ןוא קרַאװלָאפ ןיא ןסוילוי וצ טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה רימ

 ןעוועג זיא טנָארפ רעד לייוו ,ןשטייד טימ לופ ןעועג זיא הביבס עצנַאג יד .רעירפ יו

 ןייא ןופ .עיניל-טנָארפ יד ןעוועג שיטקַאפ זיא ריטס ךייט רעד .זדנוא ןופ טנעָאנ רעייז

 טײרפַאב ןעוועג ןיוש ןענעז הביבס רעד טימ ןעמַאזוצ קצול -- ןסור יד ךיז ןענופעג טייז

 ךיא סָאװרַאפ ,ןפרּוװרָאפ טכַאמעג ןײלַא ךיז בָאה ךיא .ןשטייד יד ןציז זדנוא ייב ןוא --

 טנעקעג טציא ןיוש טלָאװ ךיא .ריטס גערב ןטייווצ םעד ףיוא ןסור יד וצ רעבירַא טשינ ןיב

 ,טכַארטעג בָאה ךיא זַא ,לענש ױזַא טלקיװטנַא ךיז ןבָאה ןשינעעשעג יד .עטײרפַאב ַא ןייז

 ןענעז טציא ןוא ןטעיװָאס יד ןעוועג ןיוש ןענעז ָאד :םולח רענדָאמ ַא סעּפע זיא סע זַא

 ר .ָאטשינ יז
 ךיא סָאװ ,ןשינעבעלרעביא עניימ ןרעדליש ןֹוא ןבעגוצרעביא לגוסמ טשינ ןיב ךיא

 ןשיווצ ןענופעג רעדיוו ךיז בָאה ךיא סָאװ ,ןכָאװ 10 יד ןופ ךשמ ןיא טכַאמעגכרודַא בָאה

 עניימ טימ בָאה ןוא הלואג רעד וצ טנָאנ ױזַא ןעוועג ןיוש ךָאד ןיב ךיא .ןשטייד יד

 ןַא ןלייצרעד ךיא ליוו טייהנגעלעג רעד ייב .גנואײרפַאב יד ןזָאלעגסױרַא טנעה ענעגייא

 טימ טָאה'ס סָאװ ,לַאפוצ ַא בילוצ ןבעל ןטימ ןלָאצַאב טנעקעג בָאה ךיא ױזַא יו ,דָאזיּפע
 ; טריסַאּפ רימ

 ראפעגסנבעל ןיא ןיב ךיא
 טימ ןעמַאזוצ יקניהאינק עינָאלָאק רעשיכעשט רעד ןיא ןענופעג ךיז בָאה ךיא תעב

 ןזיוװַאב ןַאד ךיז ןבָאה'ס .ןסֹור יד ןעוועג טרָאד ןיוש ןענעז רעדניק ענייז ןוא ןסוילוי

 ל"ז רָאש לחר ךיוא ייז ןשיווצ ןוא ,ןרָאװעג טײרּפַאב ןענעז עכלעוו ,ןדיי עכעלטע
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 ןכוז ךימ קרַאװלַאפ ןיא ןסוילוי וצ ןעמוקעג זיא רָאש לחר .(לארשי ןיא ןברָאטשעג)

 ןעמַאזוצ ךיז ןיפעג ךיא זַא ,טרעפטנעעג טָאה'מ .אקנינ ךיז טניפעג סע ּוװ ,טגערפעג ןוא

 רעטנַאקַאב ַא וצ ןעגנַאגעג לחר זיא רעטעּפש .אקניהאינק ןיא רעדניק סעסוילוי טימ
 זיא ןעמָאנ ריא .קרַאװלָאפ םענעגייא ןַא טַאהעג טָאה עכלעוו ,ּפולָאזערעב ןיא יורפ

 ןיב ךיא זַא ,טדערעגסױרַא ךיז רָאש לחר טָאה ןיטסירק רעקיזָאד רעד ייב .ָאװָאקנַארַאב
 עינָאלַאק רעשיכעשט רעד ןופ טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה רימ ןעוו ,רעטעּפש .עקשידיי ַא

 זיא רע ןעמעוו טימ ,אװָאקנַארַאב יד טָא טכוזַאב סוילוי טָאה ,ןסוילוי וצ יקניהאינק
 ַא ןיב ךיא זַא ,טלייצרעד םיא טָאה ָאװָאקנַארַאב ןוא ,טעדניירּפַאב טוג רעייז ןעוועג
 .עקשידיי

 ,גָאטימ וצ שיט םעד טיירג ךיא תעב םיײהַא קיטנוז טרעקעגקירוצ ךיז טָאה סוילֹוי
 םיטַאבעלַאב יד ,שיט םוצ ךיז ןצעז עלַא זַא ,ןסוילוי ייב גהנמ ַא ןעוועג זיא ןקיטנוז יד ןיא
 : ןפורעגּפָא סוילוי ךיז טָאה גנילצולּפ .םיתרשמ יד טימ

 יז ןוא ָאװָאקנַארַאב ןופ םוא טציא ךיז רעק ךיא ? ץיוו םענייש ַא ןרעה טליוו ריא
 עשידיי ַא ןעוועג ריא ייב זיא ןייֹרַא טרָאד ןענעז ןטעיװָאס יד תעב זַא רימ טלייצרעד
 .עקשידיי א רָאג זיא אקנינ רעזדנוא זַא ,טלייצרעד ריא ןוא קינאילוא ןופ יורפ

 ,טלָאװעג טשינ בָאה ךיא .ךיק ןיא ךיז טרעקעגמוא ןוא טלעטשעגפיוא ךיז בָאה ךיא
 ןבָאה רעטרעוו יד סָאװ קורדנייא ןקידלַאװג םעד םינּפ ןיימ ףיוא ןקרעמַאב לָאז ןעמ זַא

 ךיק ןופ ןעגנערב סעּפע ייג ךיא זַא ,לעטשנָא םעד טכַאמעג בָאה ךיא .טכַאמעג רימ ףיוא
 :טגָאזעג ךיא בָאה ןסוילוי ֹוצ .רעטכעלעג ןקיכליה ַא טימ ןסָאשעגסיױוא בָאה'כ ןוא

 עקשידיי ַא טייצ ערעגנעל ַא ןיוש ךיז טניפעג ריד ייב ,סוילוי רעה ,טסעז וד;
 ."םעד ןופ טשינ טסייוו וד ןוא

 :טייהנזעוונָא סנעמעלַא ןיא ןפורעגּפָא ךיז טָאה סוילוי

 עקשידיי ַא ןענופעג ךיז טלָאװ רימ ייב ןעוו .שרעדנַא טשינ ,עגושמ זיא יורפ יד;
 ףרַאד סָאװ .זיא יז רעוו טנעקרעד דלַאב טעברַא ריא טול ךיא טלָאװ ,געט רַאּפ ַא

 ךיא גערפ ,ונ .רעטעפ ַא רעריא ךָאד זיא ָאװָאשאב ןופ סיטלָאס רעד -- רעסעב ןעמ

 | *? עגושמ טשינ יורפ יד זיא : ךייא
 :ןבעגעגוצ סוילוי טָאה ףרּוװרָאפ ןרעווש ַאזַא רַאפ ןקיטכערַאב וצ ןיילַא ךיז ידכ ןוא

 סקוינישטרָאט ןדרָאמרעד ןלױפַאב ןיילַא ךָאד בָאה ךיא ? עקשידיי ַא ןטלַאה לעוװ ךיא;

 ןעוועג זיא יז לייוו ,ןענעגרהרעד יז לָאז רערעדנַא ןַא זַא ,ןליױפַאב בָאה ךיא .רעטכָאט

 ןופ רעמיר ןטלַא םעד רעבָא .ןָאט טנעקעג טשינ סָאד בָאה ןײלַא ךיא ןוא ,ענייש ַא רעייז
 טכערוצ טקידנעעג רימ ייב טָאה רע יו םעד ךָאנ ,טעדרָאמרעד ןיילַא ךיא בָאה שטשישזָאר

 רענייב ענייז ,טעדרָאמרעד םיא ךיא בָאה טנעה ענעגייא עניימ טימ .ןענַאּפשעג עלַא ןכַאמ

 .?ענילק ןיימ רעטניה םורַא ךיז ןרעגלַאװ

 ןענופעג ךיז בָאה ךיא בצמ ַא רַאפ סָאװ ןוא ןלעטשוצרָאפ טכייל ךיז זיא ןענַאד ןופ
 ןזיװַאב בָאה ךיא ןעמעוו ןוא ןלַאּפעגניײדַא ןיב ךיא טנעה עשיחצור עכלעוו ןיא ןוא

 ,טייצ ערעגנעל ַא ןרַאנּפָא

 ןופ עקימַאטשּפָא יד ֹוצ ךיז ךיא עדנעוו גנולייצרעד ןיימ ןופ תורוש עקיזָאד יד ןופ)
 ןזומ רימ :עילימַאפ ןייז ןוא רעמיר ןטלַא םעד טנעקעג רעכיז ןבָאה ייז ,שטשישזָאר
 טנעה יד ןופ ןעמוקעגמוא ןענעז סָאװ ,םישודק עלַא יד ןשיוװצ ןעמָאנ ןייז ןקיביײארַאפ
 .(םיחצור עשיצַאנ יד ןופ

 טפאשרעה רעשטייד רעד ןופ געט עטצעל יד
 ערעווש טריפעג ךיז ןבָאה ,1944 ץרעמ טפלעה זיב 1944 רַאונַאי ןופ ,רעטניוװ ןצנַאג םעד

 ריטס םעד ןעמיוושרעביא טווּורּפעג ןבָאה ןסור יד .ןסור יד ןוא ןשטייד יד ןשיוװצ ןפמַאק

 עטצעל סָאד ייז ייב ןעוועג זיא סָאד .תוחוכ עקיזיר טרירטנעצנָאק ָאד ןבָאה ןשטייד יד ןוא

 ןיא טנערבעג ןבָאה רעדלעוו יד :טנערבעג טָאה הביבס רעד ןיא ץלַא .טערב-סגנוטער

 טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה רעדלעוו יד ןיא לייוו ,ןעגנוסישַאב עשיטעיווָאס יד ןופ טַאטלוזער
 -עגרעטנוא ייז ןבָאה ןשטייד יד לייוו ,טנערבעג ןבָאה רעפרעד יד :תוחוכ עשטייד יד

 "ןַאקלּוװ ַא ךָאנ יו ןעוועג זיא טנגעג עצנַאג יד .טנגעג רעד ןופ ןטערטּפָא ןתעב ןדנוצ

 ,ןשטייד יד ןופ געט עטצעל יד ןענעז סָאד זַא ,ןעזעג ןיוש בָאה ךיא .ךורבסיוא



 ןעמוק ןסור יד

 טשינ וליפַא טָאה סוילוי זַא ,גנילצולּפ ױזַא ןסור יד ןיירַא רעדיוו ןענעז 1944 ץרעמ ףוס

 ןפיולטנַא ןזיוװַאב רע טָאה ןטייקירעווש עסיורג טימ .דנַאלשטייד ןייק ןפױלטנַא ןזיוװַאב

 ,ךיא .ןכעשט ןעוועג ןענעז עכלעוו ,החּפשמ סיורפ רעד וצ קירוצ רעדניק ענייז טימ

 ךיז טָאה זיוה סעסוילוי ןיא .ץַאלּפ ןפיוא ןבילברַאפ ןענעז ,םיתרשמ עלַא טימ ןעמַאזוצ

 רעד ייב .טרַאװעג טשינ גנַאל ןיוש ךיא בָאה טציא .טנָארפ ןופ בַאטש-טּפױה רעד טצעזַאב

 ןייק .ןדיי ןעניפעגוצּפָא ליצ ןטימ שטשישזָאר ןייק קעװַא ךיא ןיב טייהנגעלעג רעטשרע

 ןוא טייג ןעמ ןיהּוװ טסּוװעג טשינ בָאה ךיא .סופוצ ןעגנַאגעג ךיא ןיב שטשישזָאר

 גנילצולּפ ןוא שטשישזָאר ןופ ןסַאג יד רעביא טײרדעגמורַא ױזַא ךיז בָאה ךיא .ןכוז וצ ּוװ

 ןעוועג ןיב ךיא .עלעגניי ַא סעּפע טייג סַאג-טּפױה רעד ןגעקטנַא טקרעמַאב ךיא בָאה

 עדייב .עלעקנעי ,ןוג לשנַא ןופ רעדורב רערענעלק רעד ןעוועג זיא סָאד זַא ,טצייגרעביא
 .ןבעל ןבילבעג ןענעז רעדירב

 עטעװעטַארעגּפָא עקינייא טניוװעג ןבָאה'ס ּוװ ,זיוה ַא ןיא טריפעגקעװַא ךימ טָאה רע

 ךיז טָאה טרָאד .רעדניק 2 עריא טימ רָאש לחר ןפָארטעג ךיוא ךיא בָאה טרָאד .ןדיי

 ןוא רעטיור יבצ ,קנאמ ףסוי ,רעטכעט ייווצ עריא טימ קוינישטראט יורפ יד ןענופעג ךיוא

 יד ןופ טפלעה .בעל ךיא ןמז לכ ןסעגרַאפ טשינ ךיא לעװ שינעגעגַאב יד .שטייב המלש

 טלקיוועגנייא ןגעלעג ןענעז ייז .סופיט ףיוא קנַארק ןעוועג ןענעז ןדיי עטעװעטַארעגּפָא

 ַא ןסוילוי ייב ןענופעג ךיז בָאה ךיא זַא ,טלייצרעד ייז בָאה ךיא ןעוו .סערדלָאק ןיא

 טנַאדנעמָאק ןטימ ןעמַאזוצ סוילוי לייוו ,טביילגעג טשינ סָאד ייז ןבָאה ,טייצ ערעגנעל

 ןפרָאװעגנָא ןבָאה ןוא רעדרעמ עכעלרעפעג סלַא טנַאקַאב ןעוועג ןענעז ּפולָאזערעב ןופ

 .הביבס רעצנַאג רעד ןופ ןדיי יד ףיוא דחּפ ַא

 ןכיוה ַא וצ טעדנעװעג ךיז ןוא קרַאװלָאפ סעסוילוי וצ טרעקעגקירוצ ךיז בָאה ךיא

 ָאד בָאה ךיא זַא ,טלייצרעד םיא ןוא טניוװעג טרָאד טָאה רעכלעוו ,ריציּפָא ןשיטעיווָאס

 ןרעהעג עכלעוו ,ןכַאז עקינייא ןעמענ ךיא ליוו טציא .טלַאהעג ןָא רָאי ייווצ טעברַאעג

 ,רימ ּוצ

 ."טסליוו וד סָאװ םענ,
 ידכ ,ןרופ 2 ףרַאד ךיא ןוא שטשישזָאר ןיא ןיווװ ךיא זַא ,טלייצרעד םיא בָאה ךיא

 ןַא ןביירשסיױא רימ לָאז רע ,ןטעבעג םיא ךיא בָאה ךיוא .ןכַאז עניימ ןריפוצקעווַא

 ןכַאז יד ןעמענקעװַא רימ ייב טכער סָאד טשינ טָאה רענייק זַא ,טנעמוקָאד ןלעיציפָא

 .ןכַאז עטביורעג ריפ ךיא זַא ,ןייז דשוח ןלעװ ןטַאדלָאס עשיטעיװָאס ןעוו לַאפ ןיא

 ,ץלַא טנכערעגסיוא ןטייז עדייב ףיוא ןוא ריּפֲאּפ ַא טליפעגסיוא טָאה ריציפָא רעד

 ,ןרָאק קעז 2 ,המהב רעד רַאפ טנַאיװָארּפ ,המהב א ןופ קידנבױהנָא ,רימ וצ טרעהעג'ס סָאװ

 יד ףיוא .סערדלָאק ןוא סנשיק עכעלטע ,רעטוּפ ,למיוב טימ ךעלב ,ןּפיורג ,ץייוו קעז 2
 .שטשישזָאר ןייק ןעמוקעג ןיב םעד טימ ןוא בוט לכ ןופ טגיײלעגנָא ךיא בָאה רענעגעוו

 .הטילפה-תיראש עקנַארק יד ןפלעה טנעקעג בָאה ךיא סָאװ ,ךעלקילג ןעוועג ןיב ךיא

 בָאה ,גנואיירפַאב רעד ךָאנ שטשישזָאר ןיא טבעלעג בָאה ךיא סָאװ ,ןכָאװ רָאּפ יד

 ןעוועג ןיוש זיא טנָארפ רעד ןעוו .רעדניק עריא ןוא רָאש לחר טימ ןעמַאזוצ טניווועג ךיא
 ָאד לעװ ךיא זַא ,טסּוװעג בָאה ךיא .עינטרעווטעשט ףרָאד ןיא קעװַא ךיא ןיב ,טייוו רעייז

 ןוא רבק-רעדורב םוצ קעװַא ןיב ךיא .ןעמוקעגמוא ןענעז עלַא לייוו ,ןענופעג טשינ םענייק

 ןרעױדַאב םוצ טקריוװעג טָאה טייקיטכערעג יד ױזַא יו ,טרּפ ַא טסּוװרעד ךיז ךיא בָאה ָאד

 ..גנוטכיר רעטרעקרַאפ רעד ןיא

 רעטער ןיימ ןופ ףוס רעד
 ברַאפרעבליז לארשי -- ןדיי ייווצ ןעוועג ןענעז ָאטעג רעזדנוא ןופ עיצַאדיוװקיל רעד תעב
 ןבָאה ןוא ןבעל ןבילבעג ןענעז ייז .רעזעלג סלַא טקיטפעשַאב -- רעשטשיל לבייל ןוא

 טָאה'ס סָאװ ,ןעזרעד ןבָאה ייז ןעוו .הטיחש רעד ךָאנ סנגרָאמוצ טרעקעגקירוצ ךיז

 ןיא .ןטלַאהַאבסױא טרָאד ךיז ןוא דלַאװ ןיא ןּפָאלטנַא ייז ןענעז ,ןדיי יד טימ טריסַאּפ

 רעד ךָאנ דלַאב טנגעגַאב ךימ טָאה סָאװ ,טסידנוטש םוצ קעװַא ייז ןענעז טכַאנירעטניװ א

 .ערדלָאק ןייז ןבעגעג רימ ןוא דלעפ ןיא הטיחש
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 רעניַארקוא םעד רעטער ןיימ טנגעגַאב טסידנוטש רעד טָאה טייצ רעסיוועג ַא ךָאנ

 רעד .לטָאז ןרעטנוא ערדלָאק ןייז טנעקרעד טָאה ןוא ,דרעפ ַא ףיוא קידנטייר ,יעינרוק

 רימ ייב טָאה ןוא טעגרהעג ךימ טָאה יעינרוק זַא ,טגייצרעביא ןעוועג זיא טסידנוטש

 טקירטשעגסיוא ןעוועג זיא יז לייוו ,טנעקרעד ערדלָאק ןייז טָאה רע .ערדלָאק יד ןעמונעגוצ

 ,לארשי ןוא לבייל ,ןדיי ייווצ יד טלייצרעד טָאה טסידנוטש רעד .ףָאטש ןלעיצעּפס ַא ןופ

 סָאװ ערדלָאק יד טָא ןבעגעג רימ ןוא הטיחש רעד ךָאנ גָאט ַא טנגעגַאב ךימ טָאה רע זַא

 ךימ טָאה יעינרוק זַא ,טגייצרעביא ןעװעג זיא רע .יעינרוק ייב טציא ךיז טניפעג

 ,טרידיווקיל

 םיא ןוא יעינרוק וצ קעװַא לארשי טימ לבייל ןענעז ןעמוקעג ןענעז ןטעיװָאס יד ןעוו

 ,טָאה יעינרוק ?טעגרהרעד ךימ טָאה רע סָאװרַאפ ןוא ,ךיז ןיפעג ךיא ּוװ ,טגערפעג

 ,בעל ךיא זַא ,טלייצרעד ייז טָאה רע .גנוקידלושַאב ערעווש יד טנקיײלעגּפָא ,ךיז טיײטשרַאפ

 םעד ןסיוורעד ךיז ןעמ טעוװ ןַאד .המחלמ רעד ןופ ףוס ןזיב ןטרַאוװ ןטַארעג ייז טָאה רע

 עלַא זַא ,טהנעטעג ןבָאה ייז .טביולגעג טשינ םיא ןבָאה ייז זַא ,ךיז טייטשרַאפ .תמא

 ןיב ךיא ןוא ,טרעקעגקירוצ ךיז ןוא ןענופעגּפָא ןיוש ךיז ןבָאה ענעבילבעגיןבעל

 ,טיוט ןיימ ןיא קידלוש זיא ,יעינרוק ,רע ןוא טשינ בעל ךיא זַא ,ןמיס ַא זיא סָאד .ָאטשינ

 ןעוועג ןיוש ןענעז ייז ןעוו לייוו : תמא םעד טסּוװעג טשינ ,ךיז טיײטשרַאפ ,ןבָאה יז

 עטיור יד זיב ,טכַאמ רעשטייד רעד רעטנוא ןענופעג ץלַא ךָאנ ךיז ךיא בָאה ,טײרפַאב

 טיירפאב זיא סע זיב ,ריטס ןופ טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןעגנַאגעגרעבירַא זיא ײמרַא
 ךשמב .שדוח ןבלַאה ַא טימ ייווצ טרעיודעג ךָאנ טָאה ,הביבס יד ןוא שטשישזָאר ןרָאװעג
 יָארעט טרעהעגפיוא טשינ רעשטשיל בייל ןוא ברַאפרעבליז לארשי ןבָאה טייצ רעד טָא

 טָאה ןעמ ןוא ,ד.וו.ק.נ רעד וצ טּפעלשעגקעװַא םיא ןבָאה ייז .יעינרוק רעױּפ םעד ןריזיר
 | .עיזיווער ַא טכַאמעג בוטש ןיא םיא ייב

 ,טשינ עקַאט בעל ךיא ביוא ,ןייז טעוװ סָאװ ,טכַארטעג קערש סיורג ןופ טָאה יעינרוק

 ּוװ ,טנגעג רעד ןיא טנָארפ ןפיוא ןפמַאק יד תעב ןעמוקמוא טנעקעג ךָאד בָאה ךיא לייוו

 ןייז ץָארט ,ךיז רע טָאה ,געווסיוא רעדנַא ןייק קידנבָאה טשינ .ןענופעג ךיז בָאה ךיא

 ףיוא ידכ ,ײמרַא רעשיטעיװָאס רעד ןיא רענלעז סלַא ןדלָאמעג קיליוויירפ ,רעטלע ןטעּפש

 ןבָאה טייצ רענעי ןיא .טסערַא ןַא ןדיימסיוא ןוא בוטש ןופ ןרעטייוורעד ךיז ןפוא ַאזַא

 -טסניד ןעוועג ןענעז עכלעוו ,טנגעג רעד ןופ רעניווונייא ליפ טריזיליבָאמ ןטעיוװָאס יד

 ןענעז ךַאס ַא .עיניל רעטשרע רעד ףיוא טנָארפ ןפיוא טקישעג ןעמ טָאה ייז ןופ ליפ .קיעפ

 טשינ רעטער ןיימ ןיוש ךיא בָאה רעמ .יעינריק ךיוא ייז ןשיוצ ,ןפמַאק יד ןיא ןלַאפעג

 ..ןעזעג



 םייה עטרעטשעצ רעזדנוא

 טיארטעד ,ןוג לשנא

 ןעװעג זיא רעטָאפ ןיימ .ווָאבילַאשז ףיוא .סַאג יַאמ רעט-3 רעד ףיוא טניווװעג ןבָאה רימ

 .לקנַאי רעדורב ןיימ ןוא לזייר רעטסעווש ןיימ ,עינָאס רעטומ ןיימ ,ןוג קילימש

 ןייא ןיא .ןַאמליפ שטייד ַא ןופ זױה סָאד טפיױקעג רימ ןבָאה ,קנעדעג ךיא יו

 רעטָאפ ןיימ טָאה זה ןופ טפלעה עטייווצ יד ןוא טניוװעג רימ ןכָאה זייה ןופ טפלעה

 ןופ ןטסרעממַא ,רעדניק עשידיי ּוװ עלוש רעשידיי רעד ,טלעג-הריד ןָא ,ןבעגעגרעביא

 .טנרעלעג ןבָאה ,רעקרעװטנַאה

 עניימ ןעוועג ןענעז סָאד .שידיי טנרעלעגסיוא ךיז ךיא בָאה ,עלוש רעד ןיא .טרָאד

 ןעקנעדעג ןעק ךיא סָאװ ,ןרָאי-רעדניק עטשרע

 ,רחוס רענעעזעגנָא ןַא ןוא שטנעמ רעכעלגעמרַאפ ץנַאג א ןעוועג זיא רעטָאפ ןיימ

 ןעוו .הליהק רעד ןיא רָאזָאד ןוא טַאריטָאטש ןיא ןַאמטַאר ַא ,רעוט-ללכ ַא ךיוא יו

 ?ןטייקיטעט עלַא יד טימ ןעמענרַאפ ךיז טייצ טַאהעג רע טָאה

  טשיא טארטסיגַאמ ןיא ןשטנעמ עמערָא טימ ןייג רע טגעלפ ירפרעדניא תבש :קנעדעג ךיא

 ןענעז טּפָא רעייז .םיניינע ערעדנַא ןיא ןרעייטש ןופ ןעמעלבָארּפ ןקידיילרעד ןוא

 .םייה רעזדנוא ןיא ןעגנוציז ןעמוקעגרָאפ

 ןענופעג קידנעטש רע טָאה ,ןעמונרָאפ רעיײז ןעוועג זיא רע סָאװ ,םעד ץָארט

 ןעמַאזוצ טייצ עסיוועג ַא ןעגנערברַאפ ןגעלפ רימ ןיא רעדניק זדנוא רַאפ טייצ

 טגעלפ יז ןטפעשעג ענייז ןיא רעטָאפ ןיימ ןפלעהסיורַא טגעלפ רעטומ עביל ןיימ

 ןטרָאד ןוא ,טָאטש ןיא טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ ,טפעשעג רוטקַאפונַאמ ןיא ןייג גאט ןדעי

 .טעברַאעג זדנוא ייב טָאה רעכלעוו ,ןַאמזייר בייל טימ ןעמַאזוצ ןייז

 ןשילױּפ א טימ טפעשעג קַאבַאט ַא :ןטפעשעג ענעדישרַאפ טַאהעג טָאה רעטַאפ ןיימ

 ַא :ןטלַאה וצ סָאד שינבילרעד ַא ןעמוקאב טנעקעג טשינ טָאה דיי ַא ליײװ ,ףתוש

 ביל רעייז געלפ ךיא עכלעוו ,םיפתוש עקיניא טימ (עשטָאילק) עלוקאפ ןופ טפעשעג

 .רימ טימ ךיז ןליּפש ךייא ןוא גרַאװסיז ןעגנערב רימ ןגעלפ ייז לייוו ,ןבָאה

 םהרבא ,רעברַאג עיסונ ,רעברַאג המלש :ןעמענ ערעיײיז ןענָאמרעד ייברעד ליוו ךיא

 רענײק זיא ,לארשי ןיא זיא עכלעוו ,הקבר ,רעטכָאט סרעברַאג המלש ץוד .ןַאמכָאה

 .ןבעל ןבילבעג טשינ ייז ןיפ

 ןיימ ןופ ,קצול ןיא עיזַאנמיג ןיא ןענרעל ןיימ ןופ תונורכז-רעדניק עטיג בָאה ךיא

 ,ןישטרָאט ןופ לעּפַא םירמ עבָאב ןיימ ןופ ןוא ןוג הרובד עבַאב עקילעזטָאג ןיימ ,החּפשמ

 ןיב ךיא ןעוו ,טרָא-רוק ַא ןיא רימ טיִמ ןרָאפעג ןוא ץלַא טזָאלעגרעביא טָאה עכלעוו

 ןיימ ןוא יקציטאלעד לשרה רעטעפ ןוא עקלע עמומ יד ךיא קנעדעג ךיוא .ןרָאװעג קנַארק

 לוש ןיא ןייג ןבָאה ביל קידנעטש געלפ ךיא ןכלעוו טימ ,רעטכיד השמ םהרבא רעטעפ

 ןעגניז טרָאד ןעמ טגעלפ גָאטימכָאנ-תבש ןוא דומע םייב ןענוװַאד טגעלפ רע ּוװ ,ןײרַא

 .תורימז

 לדנעמ ןיזוק רעזדנוא ןופ טױט רעד :טנעמָאמ ןקירעיורט ַא ךיוא קנעדעג ךיא

 זיא רעכלעו ,רוחב רעגנוי ַא :ןעװעג ןַאד זיא סָאד עידעגַארט ַא רַאפ סָאװ ;רעטכיד

 .טײהקנַארק :ךיוב א ןופ ןברָאטשעג גנילצולּפ

 ַא רעײז רעדייל רעבָא ,טנגוי עטוג רעײײז ַא טַאהעג ךיא בָאה ,קנעדעג ךיא יװ

 המחלמ יד ןכָארבעגסױא טָאה ,1929 ןיא ,רָאי 15 ןעװעג טלַא ןיב ךיא ןעו .עצרוק

 .ןטעיוװָאס יד ךרוד ןרָאװעג טריּפוקָא ןענעז רימ ןוא

 זדנוא טָאה'מ רעבָא ,זיה רעזדנוא טריזיוקער זדנוא ייב טָאה'מ זַא קנעדעג ךיא
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 ןרַאפ שטשישזָאו ןיא טיילעגניי עּפורג ַא

 קילאומש -- סקניל ןופ רעטירד רעד .ןברוח
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 מטה 0 846,
 םינאו סט 6 4

 זורובגתו האושה םוי
 צץואאטאפ האס שאאצדלאה םאש

 .ןּוג לשנַא ןופ רעטָאפ ,ןּוג

 רעלַארעביל ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןיימ סָאװ ,םעד בילוצ .טנער ןלָאצ ןוא ןעניוװ טזָאלעג

 טעברַא ןעמוקַאב טָאה רע .לטעטש ןופ טקישעגסױרַא טשינ זדנוא ןעמ טָאה ,שטנעמ

 ןיא -- עלוש ןיא ןעגנַאגעג ןענעז ,רעדניק ,רימ ןוא לָאטיּפש ןיא רעטלַאהכוב סלַא

 ?עקטעילָאטַאסעיד , עשידיי ַא

 ,םירבח ערעדנַא ,גנונדרָא ערעדנַא ןַא -- ןרָאי יד ןופ תונורכז ליפ רעייז בָאה ךיא

 .גנַאל טרעיודעג טשינ רעדייל ,ןבָאה סָאװ ,ןרָאי-רעדניק עטוג רעבָא

 ןראי-רעלטיה יד
 טכַארבעג טָאה סָאװ ,ןרָאירעלטיה עמַאזױרג יד ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה 1941 ןיא

 ,לטעטש ןופ גנורעקלעפַאב רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ ןוא םייה רעזדנוא ןופ גנוטכינרַאפ יד

 עלעג יד ןגָארט ןזומ ןדיי עלַא זַא ,לעפַאב ןשישטייד ןטשרע םעד קנעדעג ךיא

 יד טימ ןטנַאיצילָאּפ עשיניַארקוא יד .ןײרַא ָאטעג ןיא ןייג ךיז ןטיירג ןיא עטַאל
 רעדעי רָאנ סָאװ ,ךעלקעּפ ערעייז ןּפעלש סָאװ ןדיי עמערָא יד ןקינייּפ ןוא ןגָאלש ןסקיב

 זיא ָאד .לקירב ןכָאנ גרַאב ןפיוא טּפעלשרַאפ ךיז ןבָאה ייז זיב ,ןגָארט טנעקעג טָאה

 ןטנַאיצילָאּפ עשידיי ,בוטש ןייא ןיא סעילימַאפ סקעז-ףניפ ;ָאטעג ןופ ץענערג יד ןעוועג
 ,טַארנעדוי ןשידיי ַא טימ

 ערעדנַא ךָאנ ןוא ןטַאט ןיימ טימ ךיא .טעברַא רעד וצ ןייג רימ ןגעלפ גָאט ןדעי

 טימ געט .שטייד רעקיטרָא ןַא ,ןטסרָאפ ייב עזַאב רעד ףיוא טעברַאעג ןבָאה ןדיי

 טעוו'מ ןוא סנ ַא ןעשעג טעװ רשפא ,גנונפָאה רעד טימ זיולב טבעלעג ,ארומ ןוא קערש

 ןלעו רימ ןוא ןרעוו טײרפַאב טעוו'מ זַא ,ןפָאה טגעלפ עטַאט ןיימ .ןרעוו טײרפַאב

 ,דנַאל יירפ ַא ןיא ץעגרע דרע רענעטלָאשרַאפ רעד ןופ ןרָאפסױרַא

 ןעײרעּפַאכ ןוא ןדרָאמ ,ןגעלשעג :ןשינעעשעג ערעדנַא ןעוועג ןענעז גָאט ןדעי

 ןסישרעד ןוא ןריפסיױרַא ןוא ,טעברַא וצ טשרמולכ ,ןדיי ןּפַאכ ןגעלפ ןשטייד יד

 ,רעטכיד עּפוּפ ןיזוק רעזדנוא ןעמוקעגמוא זיא *עװַאלבָא , ַאזַא ןיא .טָאטש רעד רעטנוא

 ןףעמוקעגמוא זיא רע יװ ,טסּוװעג טינ לָאמנייק ןבָאה רימ

 .ןטייהקנַארק ענעדישרַאפ ןוא רעגניה ןופ ָאטעג ןיא ןברָאטשעג ןענעז ןשטנעמ ךַאסַא

 ןַאמסקַאװ עלייב סעטרבח עניימ ךיוא יװ ,ָאטעג ןיא ןברָאטשעג זיא הרובד עבָאב ןיימ

 .גָאט ןדעי טימ ןעקניז רימ זַא ,טליפעג בָאה ךיא .רענייוו עלייב ןוא

 ָאטעג םעד ןרידיווקיל ןגעוו ןעגנַאלק ענעדישרַאפ ןײגמורַא ןגעלפ טייצ רעד ןיא

 ַא זַא ןבױלג טלָאװעג טשינ ךיז טָאהס .ךעלטעטש ערעדנַא ןיא ןוא קצול ןיא



 ןביילב ךיא געלפ ןָא טלָאמעד ןופ .ןָאט סָאד ןלעװ ןשטייד יד יו קלָאפ טריזיליוויצ

 טלָאמעד טָאה עטַאט ןיימ .ןײרַא ָאטעג ןיא ןײג טשינ ןוא עזַאב רעד ףיוא ןפָאלש

 .עזַאב רעד ףיוא ןייז ךיוא לָאז רע ,עלעקנַאי טכַארבעג
 :ןטַאט ןיימ ןופ רעטרעוו יד ןסעגרַאפ טינ לָאמנייק לעװ ךיא

 טפױלטנַא .ןבעל סָאד ןעװעטַאר ךיז ריא טעוװ רשפא ,גנוי ךָאנ טנעז ריא ,רעדניק,

 ,רעטסעװש ןוא רעטומ רעד וצ ןייגקירוצ זומ ךיא ;ןעװעטַאר ךיז טריבָארּפ ןוא

 .?ָאטעג ןיא ןבילבעג ןענעז עכלעוו

 טלגנירעגמורַא טָאה'מ ןעוו גָאט רעד -- 1942 טסוגױא ןט-22 םעד ןעוועג זיא סָאד

 .עביל עניימ ןופ םענייק ןעזעג טינ ךיא בָאה רעמ .ןדיי עלַא טרידיווקיל ןוא ָאטעג םעד

 ןבָאה רימ ןעוו ,רָאי 8 -- עלעקנַאי לרעדירב ןיימ ןוא רָאי 18 ןעוועג טלַא ןיב ךיא

 ּוװ ,ןוָאּפרעיס ייב םעדיוב םעד קנעדעג ךיא .ןבעל ןביילב וצ ףמַאק םעד ןבױהעגנָא

 ץעיסילַאז ןיא דלַאװ םעד :סעווירּפ רעדירב יד טימ שטייב המלש ןפָארטעג בָאה ךיא

 םיוב ַא רעטנוא ןופ ירפרעדניא ןייטשפיוא טגעלפ'מ ןעוו ,טכענ-רעטניוו עטלַאק יד ןוא

 .רעּפרעק ערעזדנוא ןופ ערַאּפ עמערַאװ ַא טייג'ס יו ןעז ןוא

 זדנוא ןגעלפ ןכעשט עקיצרַאהטוג יד ּוװ ,ָאװָאשזּוא ןייק ןייג ךיא געלפ טכַאנייב

 סָאװ ,ןטסירק עלעדייא יד ןענָאמרעד ךיא ליוו ייברעד .געט ייווצ רַאפ גונעג ןסע ןבעג

 ,סעקשוראי יד -- ץנעטסיוקע ןרַאפ לגנַארעג רעזדנוא ןיא ןפלָאהעג זדנוא ןבָאה

 רעד זיב ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה רימ ןעמעוו ייב ,רעניַארקוא ןַא ךיוא יו ,סעסַאמָאט יד
 ןבילבעג טשינ זדנוא ןופ ךַאסַא טלָאװ ,ףליה רעייז טשינ ןעוו .סַאמירּפ ,גנואיירפאב

 ,ןבעל
 ןבָאה רעניַארקֹוא יד יו ,דלַאװ רעציסילַאז ןיא עװַאלבָא יד ךיוא קנעדעג ךא

 .רעש דוד ןוא לטָאמ םירבח עניימ ייז ןשיווצ ,ןדיי ליפ טעגרהעגסיוא

 טײרפַאב ךעלדנע ןענעז רימ זיב טבעלעגרעביא רימ ןבָאה ןטייצ עכעלקערש

 ןוא ןליוּפ ןעגנַאגעגכרוד ךיא ןיב ,החּפשמ רעד ןופ ןבילבעג טשינ רענייק ,טנלע .ןרָאװעג

 ןייק ןעמוקעג ,עינַאמ ,ױרפ רעביל ןיימ טימ ןוא טַאהעג הנותח בָאה ךיא .ךיירטסע

 ןבָאה רימ .טיָארטעד ןופ טנגעג רעד ןיא ,ןבעל ינ ַא ןבױהעגנָא ןוא עקירעמַא

 ןוא םעס ןוז ַא ,עיגָאלָאכיסּפ רָאטקָאד טקידנעעג טצעי טָאה עכלעוו ,יניב רעטכָאט ַא

 עילימַאפ ןייז טימ לקנאי רעדורב ןיימ .ךָאנ ךיז ןענרעל עכלעוו ,ירעש רעטכָאט יד

 .זדנוא ןופ טייוו טשינ ןעניווו

 ,ןבעל-עילימַאפ רעזדנוא ןריפ ןוא רעדניק ערעזדנוא ןעיצרעד ךיז ןעימַאב רימ

 .ןרעוװ טקיאורַאב טשינ ןעק ןצרַאה ןיא קיטייװ רעזדנוא רעבָא
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 -ןרב "ריעצה צולחה ,/ תכינח ,ןמריב הרופצ

 הרשכהה-אוביקב תוליעפה ןמ התיה י'צשייִז

 השבכנ ריעהש העשב ,קוטסילאיבב '"יח-לת,;

 םחולה ןוגראל הכייתשה איה .םינמרגה י"ע

 טסוגאב קוטסילאיב וטיג ךרמב הלפוו

 היתומישר ולגתנ המחלמה ירחא .3

 אוחמ המדאב ןומט היהש ,תרתחמה ןויכראב

 ירבחל, הבתכמ םויסב .קוטסילאיב וטיגל

 ,1.343 ךיראתמ "םש םה רשאב םירקיה

 ,התאווצ תא הפיסומ איה ,הבל סדב בותכה

 בתכב ירוקמה בתכמה .הֹז דומעב תנתינה

 ןויכראב אצמנ ,שידייב ,ןמריב הרופצ לש הדי

 התוחא םייח לארשיב .םילשוריב "םשודדי,

 .והילא היחאו הנשוש

 -ָאר ןיא ''ריעצה אולחה,, ןופ ןאמריב הרופצ

 יח-לת הרשכה-צוביק ןיא ןעוועג זיא שטשישז

 ןבָאה ןשטייד יד ןעו ,קָאטסילאיב ןיא

 ויטקַא ןעוועג זיא יִז .טַאטש יד ןעמונרַאֿפ

 רעקָאטסילַאיב ןופ דנַאטשפיוא ןשיַָארעה ןיא

 .1943 טסוגיא ןיא ןלַאפעג זיא ןוא ָאטעג

 ןבָארגעגסיױא ןעמ טָאה המחלמ רעד ךָאנ

 -.פיוא יד ןופ וויכרֲא סענעטלַאהַאב םעד

 ןשיווצ ןוא טָאטש רעד רעטנוא ,רעלדנעטש

 סעד ןענופעג ןעמ טָאה ןטפירש ערעדנַא

 ,םירבח עניימ וצ,, ; ןאמריב הרופצ ןופ ווירב

 רעד ךָאנ .1.3.1943 ןופ ,"טנעט ריא ּוװ

 ןרעטיב םענופ גנוביירשַאב רעכעלרעדיוש

 רימ סָאו ,"האווצ, ריא יִז טביירש ,ףמַאק

 ןיא ווירב רעלעניגירַא רעד .רעביא ָאד ןביג

 ְךיִז טניפעג טפירשטנַאה סנַאמריב הרופצ

 .םילשורי ןיא "םשו-די, ןופ ןוויכרַא ןיא

 הנשוש רעטסעווש סהרופצ ןבעל לארשי ןיא

 .והילא רעדורב ןוא
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 !המקנ

 התאווצ

 ןמריב הרופצ לש

 תומל אלא תרחא ךרד ןיא ,הרירב ןיא

 ,תוומל םיכלוהה םיפלאה לכ םע דחי דובכב

 .דחֿפו ארומ אלבו

 אוה .הלכי אל ידוהיה םעהש ונא םיעדוי

 סוקני דועו םוקי אוה .םעכ חרפיו דוע לדגי

 .עשפמ ףחהו ךופשה ומד לע ותמקנ תא

 רשאב ,םיובח ,םכילא ינא הנופ הב ,ןכ

 -נל הרומגה הבוחה לטות םכילע .םש סתא

 ,םכמ םדא םוש טוקשי לא .ונתמקנ תא םוק

 .םויב החונמ אצמי לַאו ותנש תא ןשיי לַא

 ןיה סתא ךכ ,תוומה לצב סייח ונאש םשכ

 .ךופשה םדה לע המקנה רואב

 החנאב ול ידו הלא סםירבד ארוק רורא

 רורא .תימוימויה ותדובעל הירחאל רסוחו

 יכבבו ליסיש תועמדב ול יד היהיש םדאה

 .וניתומשנ תא הכביש

 אל ונירוהל ףא .םיצור ונא תאֹז אל

 הימודב ונלכתסהו וניתועמד ונשבכ .וניכב

 .םיבלככ ורונש םידידי לש תותמה תויווגב

 אלב המקנ ,המקנל םכתא םיארוק ונא

 םינמרג לע םירבד אלב ,תושגר אלב ,תונמחר

 ,הלק התימ -- "בוט;; ינמרגל ."סיבוט ,

 בוטה ידוהיל וחיטבהש םשכ ,ןורחא תמוי

 לש םנוצר הז ,ונלוכ תשירד יהוז ;} םהל

 -יהל םידמועה ,רחמ ולפי רשפאש סישנאה

 .דובכב לופילו דובכב םחל

 םתא ,םכתא םיארוק ונא ךכל ! המקנ

 הֶז רבד .רלטיה לש םוניהיגב םתלבס אלש

 םכייח ויהי וליֿפא ,םײקל םתא םיביײח

 וניתומצע םולשב וחוני אל .הנכסב סינותנ

 טוקשי אל ,הפוריא תוניפ לכב תוקסורמה

 םוקנ יכ דע ,תופרשמה לש רטפמה רפאה

 .ומקנת

 .םכתבוח תאו וננוצר תא ומייקו ורכיִז

 ןַאמריב הרופצ

 ןעמוקּפָא ,לרוג רעזדנוא זיא סָאד ,ןלַאפרַאֿפ

 ןעמעלַא ,תורוד עקידרעירפ עלַא רַאֿפ דניז יד

 טבעלעגכרוד ,טקיטיײוװעג עלַא ךַאנ ,טנײװַאב

 ןבעג רָאנ ןעק סָאװו עטסכעלרעדיוש סָאד

 .עטכישעג רעד ןיא

 ,םוטש ןוא טקיטייוועג ,טרעהעג ,ועעזעג

 לארשי:רבק וצ וליפא ,ןביילב םוטש ךיוא

 רעדנַא ןײיק ָאטשינ .ןלַאֿפרַאֿפ ,ןעמוק טשינ

 ,טוט ןקידריוו א טימ ןברַאטש יוװ געווסיוא

 םוצ ןעיײג סָאו רעטנזיוט עלַא טימ ןעמַאזוצ

 זַא ,ןסייו רימ .דחפ ןָא ,ארומ ןָא ,טיוט

 .ןיגרעטנוא טשינ טעװ קלאפ עשידיי סָאד

 טעו סע .ןיטשפיוא קירוצ ךָאנ טעװו סע

 .קלָאֿפ א יו ןעילב ךיוא ןוא ןסקַאװ ךַאנ

 ןעמענ המקנ ךָאנ ןוא ןייטשפיוא טעו סע

 .טולב ןסָאגרַאֿפ קידלושמוא רעזדנוא רַאֿפ

 ךייא וצ ךיז ךיא עדנעו םעד טימ ,ָאי

 טעװ ךייא ףיוא .טנעֶז ריא ּוװ ,םירבח

 .ןעמענ וצ המקנ תוירחא עטסלופ יד ןביילב

 ןפַאלש טשינ ,ךייא ןופ רעדעי לָאז ןעור טשינ

 ,גָאטײב ור ןייק ןענופעג טשינ ןוא טכַאנײב

 ןופ טרַאװנגעק ןיא ןבעל רימ יװ טקנוֿפ

 ןופ טכיל ןיא ןבעל ריא טעו ױזזַא ,טיוט

 .טולב םענעסַאגרַאֿפ ןרַאפ המקנ

 סָאד טעוו סָאוװ רעד ןרעוו לָאז ןטלָאשרַאֿפ

 ַא טימ ןענגונגַאב ךיז ןוא ןעניילרעביא

 רעד וצ ןרעקמוא ְךיִז ךָאנרעד ןוא צכערק

 .טעברַא רעכעלגעטדגָאט

 ךיז טעוװ סָאו רעד ןרעוו לָאז ןטלָאשרַאפ

 ךַאנ ןענייוו ןוא ןרערט ןסיג טימ ןענגונגַאב

 .תומשנ ערעזדנוא

 ערעזדנוא ךיוא .רימ ןליו סָאד טשינ

 ,ליטש .טנייוװַאב טשינ רימ ןבָאה ןרעטלע

 יז ףיוא טקוקעג רימ ןבָאה טקיטשרַאֿפ

 -רעד טניירֿפ ערעזדנוא ןופ סרעּפרעק עטיוט

 .טניה יוװ ענעסָאש

 ןָא המקנ .ךייא רימ ןפוו המקנ וצ

 ;ןשטייד "עטוג,, ןָא ,ןטנעמיטנעס ןָא ,תונמחר

 רעד ,טיױט ןטכײל ַַא -- שטיד '"ןטוג;,/ א

 וו טקנופ .ןרעו טיוטעג רע לָאז רעטצעל

 : טגָאזעגוצ ןדיי ײז רַאפ עטוג יד ןבָאה ייז

 ."ןרעוו ןסָאשרעד רעטצעל רעד טסעוװ וד ,

 סָאד ,גנַאלרַאפ סנעמעלַא רעזדנוא זיא סָאד

 ןלעו עכלעוו ,ןשטנעמ ןופ רעגַאב רעד זיא

 ןוא ןפמעק קידריוו ,ןלאפ רשפא ןגרָאמ

 .ןלַאּפ קידריוו

 טשינ ,ךייא רימ ןפור םעד וצ ! המקנ

 טעו סָאד .םוניהיג-רעלטיה ןופ ענעטילעג

 ןבעל רעייא ןעוו ךיוא ,ןליפרעד ןומ ריא

 .ןיײז טַארדַאב וליפַא טעוו

 עטרעטעמשעצ ערעזדנוא ןלעוו ןעור טשינ

 טשינ ,עּפָארײא ןוֿפ ןקע עלַא ןיא רענייב

 -ערק יד ןופ שא עטעייזעצ סָאד טעוװ ןעור

 ךרוד טעוװו טקַא-המקנ רעד זיב ,סעירָאטַאמ

 .ןרעוו טריֿפעגסיוא טשינ ךייא

 שטנּוװ רעזדנוא סיוא טליפ ןוא טקנעדעג

 ! טכילפ רעייא ןוא

 ,.ןמריב הרופצ



 ןדיי ןא טאטש א - שטשישזאר
 ןיבר השמ

 רעטצעל ןיימ ןעוועג זיא סָאד ןוא ,המחלמ רעד ךָאנ דלַאב שטשישזָאר טכוזַאב בָאה ךיא

 בָאה ןיא ,ןליוּפ ןייק ןרָאפסױרַא ןבילקעג ןיוש ךיז בָאה ךיא לייוו ,לטעטש ןיא ךיזַאב

 ,ןטעטילַאמרָאפ ענעדישרַאפ ןקידיילרעד וצ טַאהעג ךָאנ

 לטעטש שידיי סלַא טשינ ןיוש טריטסיזקע שטשישזַאר זַא קורדנייא ןטשרע םעד

 זיא ןעמ ןעוו ,גירק םעד רַאפ .לַאזקָאװ רעגרעבמעל ןפיוא דלַאב ןעמוקַאב ךיא בָאה

 ןיק טעליב ַא ןטעבעג ןיא לַאזקָאװ רעגרעבמעל ןפיוא עסַאק רעד וצ ןעמוקעגוצ

 ןשיווצ רעקרַאפ רעטּפַאהבעל ַא ןעוועג זיא'ס לייוו ,ןעמיקַאב ךיילג ןעמ טָאה ,שטשישזַאר

 טנַאקַאב טוג ןעוועג זיא לטעטש רעזדנוא ןופ ןעמָאנ רעד ןוא גרעבמעל ןוא שטשישזָאר
 .עטמַאַאברױַאב רעגרעבמעל עלַא

 ןדנוברַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ לטעטש רעזדנוא ןיפ ןדיי יד ןעוועג סָאד ןענעז רעוו

 יד ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,םירחוס-האוכת ןעוועג ,לכ-םדוק ,ןענעז סָאד -- ?גרעבמעל טימ

 ,גרעבמעל ןייק טכַאניוצ-תבש ןדעי ןרָאפעג ןענעז ייז ."עינַאּפמָאק יד, ןפירעג ןטייצ עטלַא

 -תבש ןייגסיורא טגעלפ גוצ רעד .ןענכערּפָא ירפרעדניא דלַאב קיטנוז ךיז ןענעק וצ ידכ

 ןדיי רעשטשישזָאר .גרעבמעל ןייק ןעמוקנָא ירפ קיטנוז ןוא שטשישזָאר ןופ טכַאניוצ

 ןוא םיריוטקָאד עריא טימ טמירַאב ןעוועג זיא סָאװ ,גרעבמעל ןייק ןרָאפ ךיוא ןגעלפ

 ,ןרירוק ןיא ןלייה ךיז ידכ ,ןרָאסעּפָארּפ

 ןיא עסַאק-ַאב רעד ֹוצ ,גרעבמעל ןשיטעיוװָאס ןיא ןיוש ,ןעמוקעגוצ ןיב ךיא ןעוו

 סױרג טימ טקוקעגנָא ךימ ןירעריסַאק יד טָאה ,שטשישזָאר ןייק טעליב א ןטעבעג

 טָאה יז .שטשישזַָאר טימ גנודניברַאפןַאב ןייק טשינ טריטסיזקע'ס לייוו ,גנורעדנּוװַאב

 .ןעמָאנ םעד ןענופעג ךעלדנע ןוא עּפַאמ רעד ןיא טכוזעג
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 ,ץערעוויק ןשיווצ ,שטשישזָאר טסייה סָאװ עיצַאטס ַאזַא ָאד זיא'ס, ,יז טגָאז יָא;
 ..?לעװָאק ןוא ענוװָאר

 ןעמ טגעלפ ,שטשישזָאר ןייק גרעבמעל ןופ ,המחלמ רעד רַאפ ,ןרָאפעג זיא ןעמ זַא

 ןַא ,רענוװַָאר ַא ,רעצרעוויק ַא :ןדיי עשימייה ןפערט לַאזקָאװ רעגרעבמעל ןפיוא ןיוש
 עשידיי יד ןופ םעטָא רעד טליפעג דלַאב ךיז טָאה'ס .רענַאװעלק ַא רעדָא ,רעקילָא

 ,עיניל ןַאב רעגרעבמעל רעד ףיוא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעלטעטש

 .לעװָאק זיב טרָאפ ןוא ,ענװָאר ךרוד טייג סָאװ גוצ ןופ ןָאגַאװ ןיא ןיירַא ןיב ךיא
 ןָאגַאװ ןיא דיי רעקיצנייא רעד ןעוועג ןיב ךיא

 ןיוש ןענייז רימ זַא טליפעג ךיא בָאה גָאטרַאפ .טכַאנ עצנַאג ַא ןרָאפעג ןענעז רימ

 זיב גרעבמעל ןופ ,סעיצַאטס עלַא ףיוא .ץערעוויק ,קילָא ,ןַאװעלק ,ענווָאר ןרָאפעגכרוד

 ןעוועג ןענעז ןרישזַאסַאּפ עלַא .םינּפ שידיי ןייא ןייק ןעעזעג טשינ ךיא בָאה ,שטשישזָאר
 , םייוג

 !סעלעיטיווארפ יד ןוא תולגע-ילעב יד ןענייז ווו

 .שטשישזָאר ןייק ןרָאפעגניײרַא ןוא רעטס ןרעביא קירב ענרעזייא יד ןרָאפעגכרוד ןיב ךיא

 סעּפע ןוא ןיילק רעייז ןזיוועגסיוא ךיז רימ רע טָאה ,לַאזקָאװ ןפיוא סױרַא ןיב ךיא ןעוו

 ןיא ןַאב רעד טימ קידנעמוק זַא ,טניוװעג ןעוועג ןענעז רימ .טָאטש רעד ןופ טייוו-טעה
 רעד גילעז ןעמוקעגנגעקטנַא זדנוא זיא לַאזקָאװ ןיא ןיײרַא ןענעז רימ רָאנ יו זיא ,לטעטש

 רע טָאה ריא ןופ ,ןאב רעד טימ ןדנוברַאפ טקעריד ןעוועג זיא רעכלעוו ,הלגע-לעב
 יד לַאזקָאװ ןפיוא ירפרעדניא דלַאב ןענעגעגַאב ןעמ טגעלפ ךיוא .הסנרּפ ןייז ןגיוצעג

 ,רעטומלרעּפ םהרבַא ןוא קינשַאטָאּפ ןימינב ,עברעוו ןמלז ,םיױבנזָאר ןבואר ןרָאטידעּפסקע

 ידכ ,םירחוס ףיוא טרַאװעג ןבָאה ייז םיניינע ענייז טימ ןעמוק טגעלפ רענייא רעדעי

 ,ןדיי טימ לופ ןעוועג זיא עיצַאטס-ןַאב יד .ןלעטשַאב וצ סענָאגַאװ עכלעוו ןסיוו וצ
 ,גוצ רעגרעבמעל ןטימ ןעמוקעגנָא ןענעז סָאװ

 ,ןרישזַאסַאּפ עשייוג רימ םורַא ןוא ,דיי רעקיצנייא רעד גוצ ןופ ּפָארַא ןיב ךיא
 ןיא ןלעטש ךיז ידכ ,גָאטרַאפ לטעטש ןיא ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,סעטרעיוּפ ןוא ןרעיוּפ
 ןענייז ייז לייוו ,?ןטסיטושַארַאּפ , דנַאלסור ןיא ןעמ טפור ןּפיט עכלעזַא .טיורב ףיוא ייר רעד
 ןעגנערב ייז ..טושַארַאּפ ַא יו ױזַא קעז ךיז ףיוא ןגָארט ןוא ןָאטעגנָא םירָא רעייז

 סָאד .טיורב געוו ןפיוא ןייא ךיז ןפיוק ןוא ןפיוקרַאפ וצ סעּפע שטשישזָאר ןייק ךיז טימ

 ,רימ טימ ןעמַאזוצ שטשישזָאר ןייק ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,ןרישזַאסַאּפ יד ןעוועג ןענעז

 ןבָאה לַאזקָאװ ןפיוא ּפָארַא ןענעז רימ רָאנ יו זַא ,טניוװעג ןעוועג ןענעז רימ

 ןוא ןעוװעג טשינ ייז ןופ רענייק זיא טציא .תולגע-ילעב יירדיייווצ א טנגעגַאב רימ

 םעד ןעװעג זיא סָאד .לטעטש ןופ גנוטכיר ןיא סיפוצ ןזיײרּפש ןביױהעגנָא בָאה ךיא
 ,1959 יאמ ןטס0

 טעמכ ןעיײטש בוטש סנייה זיב .לַאזקָאװ ןופ טריפ סָאװ סַאג רעד טימ ייג ךיא
 ךיא עז טָא ןוא .זיוה סניײטשנרָאג -- ןבענרעד ןוא זיוה סרעדעפדלָאג זיא טָא .רעזייה עלַא
 -כרוד ןייק ןעעזעג טשינ טָאה'מ ןוא טסוּפ ןעוועג ןענעז ןסַאג יד .לערעּפ ןופ הינסכַא יד
 סקעז ןעװעג ןיוש זיא'ס ,רעקידעבעל לסיבַא ןרָאװעג לטעטש סָאד זיא רעטעּפש .רעייג

 ּפעק עשייוג סױרַא ןקוק רעטצנעפ עלַא ןופ זַא טקרעמַאב בָאה ךיא .ירפרעדניא רעגײזַא
 סעיוג יד סױרַא ןעייג רעזייה עשידיי עקילָאמַא יד ןופ .ךעלכיט עשירעיוּפ טימ טקעדרַאפ

 ךיא בָאה לטעטש ןצנַאג ןיא .םיריזח יד רַאפ ןסע ןגָארט ןוא טנעה יד ןיא סרעמע טימ
 ןדיי רעשטשישזַאר עלַא טָאה'מ זַא טסּוװעג בָאה ךיא שטָאכ .םינּפ שידיי ןייק ןעזעג טשינ

 רימ ךיז טָאה ,דיי ַא ןפערט וצ ףיוא סעיזוליא ןייק טַאהעג טשינ בָאה'כ ןוא ,טכַארבעגמוא
 ..ךעלגעמ ללכב סָאד זיא יװ ,ןדיי ןָא שטשישזָאר :ךעלריטַאנמוא ןעעזעגסיוא ךַאז יד

 רעד ןיא ףיט זַא ,סיוא טזייוו .עטקירדעג ךעלקערש ַא ןרָאװעג רימ ייב זיא גנומיטש יד
 ..םינּפ טנַאקַאב ןייא ,דיי ןייא שטָאכ ןפערט וצ גנונּפָאה יד טעילטעג ךָאד טָאה המשנ

 םינּפ שידיי ןייא ןייק ןוא ,רעמינּפ עשייוג רעטיול ףיוא ןפָארטעגנָא ךיא בָאה ,רעדייל

 ,האופר ַא ףיוא



 !ןיינמ ןטשרע ןופ ןדיי יד ןענייז ווו

 שטשישזָאר ןייק ןעמוקנָא ןטייצ עקילָאמַא יד ןיא טגעלפ ןעמ ןעװ זַא ,קנעדעג ךיא

 ןיליפת ןוא תילט טימ ,ןדיי רעקילדנעצ ןסַאג יד ןיא ןפערט ןיֹוש ןעמ טגעלפ ,גָאטרַאפ

 ןיא ,המכשה ,ןיינמ ןטשרע םייב ןענװַאד ןופ ןעגנַאגעג ןדיי ןענעז סָאד :םערָא ןרעטניא

 ַא טקרעמַאב ךיז טָאה סע .ןענוװַאד םוצ ןעגנַאגעג ןענעז ערעדנַא ;לוש רעווָאבילַאשז

 -עגנָא ךיא בָאה טנייה .ןעגנוטכיר עלַא ןיא ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ ,ןדיי ןופ גנוגעוװַאב

 ןוא סרעטצנעפ יד ןופ ןוא ,ןסע סרעבעצ ןגָארטעג ןבָאה םייוג ;םייוג זיולב ןפָארט

 ,רעמינּפ עשייוג עקירעגיינ טקוקעגסיזרַא ןבָאה ןריט ענעפָא

 ַא טציא ןזיא ,עדייבעג עקיקָאטש-ןייא ןַא ןעוועג זיא סָאװ ,זיוה סרעלַאב השמ

 סָאד -- גַאזמָאקרַאנלַאּפוא רעד ךיז טניפעג זיוה ןיא ןײטשדנַאמַאיד ייב .עקיקָאטשייװצ

 .תואובת טימ ךיז טמענרַאפ סָאװ טמַא רעד זיא

 ךיז טיירד סעּפע סָאװ .רעגיינ טימ רימ ףיוא ןקוק םייוג יד זַא ,טקרעמַאב בָאה'כ

 ןענעז לטעטש ןיא .גנוניישרעד עיינ ץנַאג ַא ייז רַאפ זיא סָאד -- דיי ַא לטעטש ןיא םורַא

 -שירפ רעד זיא רע רעבָא .טנעקעג טוג יז ןבָאה עלַא ןוא ,ןדיי עקינייא ןבילבעג
 .? דיי רעטנַאקַאבמוא רענעמוקעגנָא

 :ןָאטעג גערפ ַא ןוא עיוג ַא ןעמוקעגוצ רימ וצ זיא'ס

 7? ךעשטשישזָאר ַא טסיב וד;

 ,טרעפטנעעג ךיא בָאה ,?ָאי,

 "ל ןפיוקרַאפ וצ בוטש ַא וטסָאה רשפא;

 ךיז יז טָאה -- רעזייה טימ טשינ לדנַאה ךיא זַא ,טרעפטנעעג ריא בָאה ךיא ןעוו
 ,ןגָארטעגּפָא ךיילג

 אקשירג ןוא קישטימ

 רעשטשישזָאר רעקילָאמַא ןַא ןיב ךיא זַא ,טנעמוקָאד א ןיא טקיטיונעג ךיז בָאה ךיא

 רע .גנוקיטעטשַאב אזא ןבעג רימ ןעק קישטימ לוװַאּפ זַא ,טגָאזעג רימ ןעמ טָאה .בשות

 עלַא רַאפ טלעטשעגרָאפ ךימ טָאה רע .ןעמונעגפיוא ןייפ ץנאג ךעלקריוו ךימ טָאה

 ,רעשטשישזָאר רענעזעוועג א סלַא ,ןשטנעמ עקימורַא

 ַא טנעקרעד בָאה ךיא .םייוג רעשטשישזָאר ךַאסַא טימ טדערעג רעטעּפש בָאה ךיא

 רע .ךַאפ ןבלעז םייב טעברַאעג רעטייוו טָאה סָאװ ,אקשירג ,קינַאכעמ-ַאניק םענעזעוועג

 :טרעלקרעד ןוא רעזייה עקינייא ףיוא ןזיוװועגנָא רימ טָאה

 לוולעוו ,רענַאקירעמַא רעד השמ ,סאס שיבייל ,ַאקשורטעיּפ והיעשי טניווועג טָאה ַאד,

 ,ןענעקרעד ךיד ןלעװ סָאװ ,םינכש עכעלטסירק ליפ ןענעגעגַאב ךיד ןלעוו טציא .לגיּפש

 טָאה רע זַא ,ןגייצרעביא ןלעװ ךיד טעוװ ייז ןופ רעדעי .ןנעקרעד ייז טסעוװ וד רעדָא

 ןעוועג זיא'ס ! ןביילג טשינ ייז טסלָאז .ןדיי ןטלַאהַאבסױא תוחפל רעדָא ,ןדיי טעװעטַארעג

 רעגיה רעד ןופ םיחצור טנעצָארּפ 90 ןעמונעגלײטנָא ןבָאה ריא ןיא סָאװ ,הטיחש א

 טלעג בילוצ ערעדנַא ןוא ,לארשי-תאנש ןופ ןָאטעג סע ןבָאה עקינייא .גנורעקלעפַאב

 דיי ַא ןפלָאהעג טָאה סָאװ רעקיצנייא ןייק ָאטשינ ייז ןשיווצ זיא'ס .ןקעווצ-ביור ןיא

 "!טיוט ןופ ןעװעטַאר ךיז

 ףיוא ץַאלּפ ַא טכוזעג בָאה'כ .גָאט ןצנַאג ַא טײרדעגמורַא ךיז ךיא בָאה םעדכָאנ
 ייב ,טניוװעג לָאמַא בָאה'כ ּווו ,עקווישטאּפָאק ןייק ןרָאפעגוצ ןיב ךיא .ןקיטכַאנוצרעביא

 ךיילג ךימ טָאה רע .טסירק ןטנַאקַאב ַא וצ ןײרַא ןיב ךיא .שטשישזָאר ןופ רעטעמָאליק 5

 .םערַאװ ןוא טלַאק ןרָאװעג םיא זיא'ס .טנעקרעד

 ,ןשַאװנייר ךיז קידנליוו ןוא ,טלייצרעד רימ רע טָאה ,"טעגרהעגסיוא עלַא טָאה'מ,

 טגעלפ רע !ןדיי ןטלַאהַאבסױא ךיז ןבָאה רעלעק ןיא םיא ייב זַא ,ןבעגעגוצ רע טָאה

 דלַאב בָאה ךיא .רעטייו ױזַא ןוא ,ןדיי ענעטלַאהַאבסױא וצ דלַאװ ןיא ןסע ןגָארט

 .םירקש עליוה ןענעז סָאד זַא ,טנעקרעד

 -שישזָאר ַא ןיב ךיא זַא ,גנוקיטעטשַאב ַא ןבעגעגסױרַא רימ טָאה קישטימ ,רוציקב

 .ןלוּפ ןייק ןרָאפסױרַא טנעקעג ךיא בָאה ,טנעמוקָאד םעד ןופ טנורג ןפיוא ןוא ,רעשט
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 ןברוח ןכאנ שטשישזאר ןיא

 יאנטראפ בקעי

 רעטריטנַאלַאט ַא---יַא:טרַאּפ (בקעי) עקשאי

 טָאה סָאװ ,טאטש ןיא רעקיצנייא רעד ,רעלדיפ

 טָאה רע : גנודליב עשילַאקיזומ עכיוה טַאהעג

 עשרַאװ ןיא עירָאטַאװרעסנַאק יד טקידנעעג
 ייב ןליּפש טגעלפ רע ןעוו .גנונכייצסיוא טימ

 ןעוועג עלַא ןענעז ןעגנופערטפיונוצ עשירבח

 -יינש רעינַאמוה רעד ,רעטָאפ ןייז .טקיצטנַא

 ןופ רעטסיימ עטסעב יד ןופ ןעוועג זיא ,רעד

 -עג זיא רע .לטעטש ןיא (דנוא ייב ךַאפ ןייז

 טָאה סָאװ ,ןאמ רעקסיילפ רעליטש ַא ןעוו

 ןרענרעד וצ ידכ ,טכאנאב טעפש זיב טעבראעג

 -ניק ענייז ןכעלגעמרעד ןוא טנוזעגזיוה ןייז

 טאה עּפיצ רעטסעווש יד .גנודליב עכיוה רעד

 .רַאנימעס-רערעל ןשיליוּפ םעד טקידנעעג

 טשינ ןעק ןוא לארשי ןיא טבעל עקשַאי

 יוטא ןענעז סָאװ טסרעיט ענייז ןסעגראפ

 -ייו ןייַז זיא סיורג .ןעמוקעגמוא שיגארט

 ןופ ןוא ןעגנורעדנַאוו עניײז ןיא סָאװ ,קיט

 טאה ןעמוקאב טאה רע סאו ּפעלק יד

 ןוא רעגניפ יד ןיא טכאמ יד ןריולראפ רע

 ..טנַאה ןיא לדיפ יד ןטלַאה רעמ טשינ וןעק

 רעטשעווש ענייז ךיוא ןבעל לארשי ןיא

 .היח ןוא עּפיצ

26 

 ךיז ,טסברַאה ֹוליפַא ןוא רעמוז ייס גנילירפ ייס ,טָאה ןילָאװ ןיא סניימ עלעטעטש סָאד

 טגיוועג ךיז ןריט ןוא רעטצנעפ עמַאס יד ייב ןבָאה םיטעמוא .ןטייווק ןיא ןעקנוטעג

 "רוטסאנ סנירג ןטכידעג עשיווצ ןופ ןגָאלשעגכרוד ךיז ןבָאה טױלּפ ןדעי רעטניה .ןזיורנוז
 לעיצעּפס ,"טינ ךימ סעגרַאפ , ןסייה סָאװ ,ךעלעמילב עיולב יד ןוא סעלָאיטָאמ יד ,סעיצ

 .ווָאבילַאשז -- טניוװעג ןבָאה רימ ּוװ טָאטש לייט םעד ןיא

 ןוא טָאטש רעדעי יװ ;סיײוװ קידרעביוז ןרָאװעג רעדעס יד ןענעז גנילירפ ןיא
 -רעטניה ןוא ךעלעסעגייב ,סַאג-טּפיוה ריא טגָאמֹרַאפ שטשישזָאר ךיוא טָאה לטעטש

 עטמירקעגסיוא ןוא ךעלבייש עטעטַאלרַאפ טימ ךעלזייה עטרעקיוהעגנייא .ךעלעסעג

 -- רעטנעצ ןיא לוש יד טימ ךעלכעדילדניש ענעסקַאװרַאפ ןוא עטלמישרַאפ ,ךעלקענַאג

 ךעלזייה יד רעביא ןעגנַאגעגמורַא זיא סָאװ ,םשילעב רעד טניוװעג טָאה'ס יװ ןטרַאד

 ךיא ,עבזירפ ַא טימ בוטש ַא עזרעד ,סַאג רעד טימ ךיז זָאל ךיא .ןווייה ןפיוקרַאּפ
 ןעזרעד ךיא בָאה טָא ןטנַאקַאב ןטלַא ןַא טימ ןפערט ךיז לָאז ךיא יװ ,ןייטש ביילב

 ןַא טימ ,סנדָאל עטיור טימ קענַאג ןטרעגלַאװעגנײא-בלַאה ַא טימ זיוה ַא -- הבריח ַא

 סָאװ ןגייווצ ענעגנָאהַאב עטכידעג טימ םיוב-ןרַאב ַא ךיא עזרעד טָא .ךַאד םענעסירעגּפָא
 ,טױלּפ ןרעביא ןכָארקעגרעבירַא ןענעז

 טייוו יד ןופ לטעלב ַא ךָאנ לטעלב ַא טשימעג טפַאהרעביפ טָאה רעניימ ןורכז רעד

 רעזעלג רעד ןמלק טניווועג טָאה ָאד !תועט ןייק טשינ בָאה ךיא ,ןיינ .ןרָאי ענעפָאלרַאפ
 ןזייוו רימ לָאז רעצעמע ןפרַאד טינ לעװ ךיא זַא ,טניימעג ךיא בָאה יאדווַא .(יקסראבארג)

 ץיז ךיא .רעטצנעפ עשינַאיצענעװ עכיוה יד טקוקעגסױרַא ןבָאה ףיוה ןיא .בוטש ןיימ
 ,סױרַא טינ רימ וצ טמוק רענייק ,ןייטש ןפייא טכאמשראפ

 טעב רע ןוא טעב ןפיוא ןטַאט ןטימ ץיז ךיא ןוא קידתבש זיא בוטש ןיא :םולח ךיא

 ,ךורב :ןבָאה ביל טגעלפ רע יוװ ,ןטרעצנָאק רָאּפ ַא לדיפ ןפיוא ןליּפש םיא לָאז ךיא רימ

 | ,ןָאסלדנעמ ,ידלַאוװיװ

 ןיא טָאטש יד רעביא טדיינש סָאװ ,רעטס םעד -- ךייט ןכייר ַא טָאה שטשישזָאר

 -עגסיוא זיא'ס רעװ .טנָאזירָאה םוצ ךיז ןעיצ סָאװ ,סעקנָאל ענירג-לעה יד .ןלייט ייווצ

 ןיא ףיֹוא ךיז ןקעוו ןליפעג ןוא ןעגנורענירעד לפיוו טסייוו רעד ,לטעטש ַא ןיא ןסקַאװ
 יד ?ּפָארַא גרַאב ןופ ןָאט קוק ַא טינ ןוא ןייג סע ןעמ ןָאק יו .המשנ רעד ןיא ןוא ןורכז

 ןעקַאװק סָאװ סעבַאשז טרעה ןעמ .ָאטינ ןענעז סנעגעוו עטנַאּפשעגסיױא יד ,סעינשזוק
 ןופ יו ןבָאה סָאװ ,ךעלזייה ענעדנּוװשרַאפ יד ןופ טרָא םעד ףיוא רָאנ .טערעשטָא ןיא

 -- ןרעדנַא םוצ סנייא טעילוטעג טנָאנ ֹוזַא ךיז ןבעל עצנַאג סָאד ארומ ןוא טלעק
 .ָאד טינרָאג זיא

 זיא סָאד זַא ןסיוו טינ לָאז ךיא ןעוו ,ןעוועג טלָאװ יו :גערפ ַא ךיז ייב וט ךיא
 ךיא ! לטעטש ןיימ לָאמַא ןעוועג זיא ָאד זַא ,ןסױטשעגנָא ךיז ךיא טלָאװ יצ ? שטשישזָאר

 | ..ףיוה ןדעי ןיא טעמכ ןײרַא קוק ,ביטש רעדעי ייב טעמכ ּפָא ךיז לעטש

 -רעדנַאנופ ןוא דרע יד ןבָארגעצ ןבָאה םייוג יד יו טקרעמַאב ךיא בָאה קידנעייגכרוד

 ,ןבָאה ןדיי יד סָאװ ,ןטנַאילירב ןוא דלָאג .טכוזעג יז; ןבָאה דלָאג .רעזייה יד ןעמונעג

 סױרַא רעדיוו ךיא ןיב -- ...ןפייה יד ןיא ןבָארגרַאפ ,טנעו יד ןיא טרעיומרַאפ ,סע טסייה
 .סַאג-טּפיוה רעד ףיוא

 -ןעיליסערעּפ , טימ טצעזַאב זיא שטשישזָאר ץנַאג .עשיפרָאד ַא טעמכ זיא סַאג יד
 םעד טינ ןעקרעד ןוא םורַא ױזַא ךיז ךיא ריצַאּפש .גוב טייז ןטייוצ םענופ 'סעצ



 -עגסיוא ךָאד ךיא ןיב ָאד .לַאזקָאװ ןבענ ךיא ןיב טָא .טָאטש רעד ןופ לייט ןרעטייוי

 רעטלַא רעד ;לרעױומ סייו ןייש ַא -- ?אזקָאװ רעקיטציא רעד טייטש טָא .ןסקַאװ
 .ןרָאװעג טנערברַאפ זיא לַאזקָאװ

 ךעלכעלַאטש יד ןופ .רענטרעג ןוא רעדעס -- רערעדנַא רעד ןוא בוטש ןייא ןשיוצ

 ןזיב קעװַא ךיא ריצַאּפש ױזַא ןוא .ףרָאד טימ טקעמש סע ,םיריזח ןרעה ךיז ןזָאל

 לָאמַאטימ ןוא ,טכַארט ןוא ייטש ךיא .ןבורג-דמַאז יד וצ ןייג ךיז זָאל ןוא "דזעיערעּפ,

 ןבָאה ָאד סָאװ ןזייו ךייא לעוו ךיא ,טמוק -- םערָא םעד רעטנוא רעוו ךימ טמענ

 .המחלמ רעד ןופ ןרָאי יד ןיא ןדיי רעשטשישזָאר ערעזדנוא טימ ןשטייד יד ןָאטעגּפָא

 ,(שַאטנָאק שטייד ַא טניוװעג טָאה ָאד) ףיוהכרוד ַא ןיא טריפעגניירַא ךימ טָאה רע

 עכלעוו רעביא ,ךעלגרעב עקימייל עכעלטייוו יד וצ ,דלעפ םוצ ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ

 זיא םייל ןטרעווילגרַאפ ןיפ ךעלגרעב יד רעטניה ןופ .ןוז עקיגָאטבלַאה ַא ןעגנָאהעג זיא'ס

 יד .םישודק יד ןופ םירבק יד ןטָאש ןייז טימ טלעטשרַאפ ןוא ,ןקלָאװ ַא ןעמּוװשעגנָא

 ?ןסעגרַאפ סָאד ןעמ געמ יו ? ןסעגרַאפ סע ןעמ ןָאק יוװ ,םייל רעטיור ,רעבירג עפיט יד

 ןדנַאװעג רימ וצ ךיז טָאה ,געוו קיטש ַא ןעגנַאגעגּפָא ןיוש ןענעז רימ ןעוו טשרע

 :רעױּפ רעד

 "? ריא טנעז רעװ,

 ."ןוז ַא סרעדיינש רעינאמוה םעד ,יָאנטרָאּפ עקשַאי ןיב ךיא,

 ,"ןטסגייווש סָאװ ? ןבעל ןבילבעג וטסיב ױזַא יװ ןיא ןעמונעג ךיז וטסָאה ןענַאװ ןופ,

 : טגיילעגפיוא רע טרעוו לָאמַאטימ .ןגירשעגסיוא רע טָאה

 .קעשטימ זָאכלָאק םעד ןופ רעציזרָאפ רעד ןיב ךיא ,ונ .טסַאג ַא טסייה סָאד ,ַאװדָא,

 ןײרַא זדנוא וצ ךיז ּפַאכ ?סָאװ וטסייװ ?טלעטשעגּפָא ךיז וטסָאה ּוװ .טשינ ךיז םעש

 ,?עטנַאקַאב עטלַא טימ ןפערט ךיז רימ ןלעוו ,טכַאנרַאפ

 ןוא ןבורג דמַאז יד ןופ סױרַא ןענעז רימ ןעוו ,לקנוט טעמכ ןעוועג ןיוש זיא'ס

 לַאזקָאװ'ןַאבנזיא םעד ןבענ ,זיוה ןרעצליה ַא -- לעטָאה םוצ געוו םעד טימ ןזָאלעג ךיז

 ןוא ענרושזיד רעד ןַאדָאמעשט םעד ןבעגעגּפָא בָאה ךיא .(בוטש סרעגרעב עיסָאר)

 -ןייא סאג ַא ,לַאוקָאװ ןבענ ןֶא ךיז טבייה סָאװ סַאג רעד רעביא ריצַאּפש ַא טּפַאכעג

 רעדורב ןיימ ןוא ךיא יוװ ,םינמיס יד ןענופעג ךיוא ךיא בָאה לייוורעד .סנירג ןיא ןעקנוטעג

 2 ש.5.5.8
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 ּו

 -עשיטילַאֿפ רעיינ רעד ףיוא שטשישזָאר

 ןופ ליײט סלַא ,עּפַאריײיא-חרזמ ןופ עּפַאמ |

 .דנַאברַאפ-ןטעיװָאס

 ו
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 ןופ תורבק:תיב רעטלַא רעטעדנעשעג רעד

 ןוהא ןופ הבצמ יד זיולב .שטשישזָאר

 ןיא ןברָאטשעג זיא סָאו ,לייז לרעּפ לאומש

 .צנַאג ןבילבעג זיא ,0

 ןרַאב ןסײרנָא ןוא ןטרָאג ןיא ןײרַא ,טױלּפ םעד רעביא ןעגנירּפשרעביא ןגעלפ קעדנעמ

 .ןגָאיכָאנ זדנוא טגעלפ ,רעגרעב עיסָאר ,עטסָאבעלַאב יד .לּפע ןוא

 ןעמ טָאה ,לסיבַא ןרַאּפשוצ ךיז ןוא לעטָאה ןיא ןײגניײרַא ןזיװַאב טינ בָאה'כ

 ,קלָאפרַאּפ קידנענייש ַא רעמיצ ןיא טקורעגניײרַא ךיז טָאה סע ןוא ריט ןיא טּפַאלקעגנָא

 סע ןעמ טיג יו .שטיװעשַאמאט זיא עילימַאפ רעזדנוא .ריד ךָאנ ןעמוקעג ןענעז רימ,
 .רָאפ רימ רע טפרַאװ "7 ןסיוו וצ טינ

 רעסיױרג רעד ןופ סעּפע ךָאד טמוק רע .ןלייצרעד סעּפע טסַאג רעד רעסעב לָאז,

 "ביל קרַאטש ,עשיטעטש עניימ ביל בָאה ךיא :סנייא ןגָאז ךיא ןָאק ךיז ןגעוו .טלעוו

 | .יורפ יד ןָא ךיז טפור
 קרַאמ ןפיוא .קרַאמ םוצ קעװַא טריפ סָאװ סַאג רעד ךרוד רימ ךיא ייג סנגרָאמוצ

 ןקידלטעטש םענופ טייקליטש רעד ןיא .קידייל ןעייטש ךעלשיט יד -- ָאטשינ רענייק זיא

 -ַאבמוא עקַאט ךיא ןיב ױזַא .ור רעקידתבש רעקילָאמַא רעד ןופ סעּפע ןַארַאפ זיא קרַאמ

 טייטש רימ ןגעקטנַא .טרָא ןקילייה ןזיב טעמכ ,ךלהמ ןשּפיה ץנַאג ַא ןעגנַאגעגּפָא טקרעמ

 ןוא ,טנַאקַאב קידלַאװעג רימ זיא םינּפ ןייז .טנַאה רעד ןיא עסָאק ַא טימ שטנעמ ַא

 ןעגנערטשנָא ךיא זומ ךָאד ,ןעזעג ּווו-ץעגרע שטנעמ םעד בָאה'כ זַא ,סייוו ךיא שטָאכ

 ?ךילטנעק ױזַא רימ רע זיא ןענַאװנופ : ןורכז םעד

 ,טדער רע סָאװ שיניַארקוא ןייז ןיא רעטרעוװ עשידיי עטשימעגניירַא יד טימ .ָאי ונ

 עניילק יד ןופ הלהב עסיורג יד, סמכילעיםולש ןופ ןרָאדעװכ רימ רע טנָאמרעד
 .ּפָאקצרַאװש זיא סָאד רָאנ ,"ךעלעשטנעמ

 "? ךיי רעביל ןיימ ,ָאד סע ריא טכוז ןעמעוו,

 .ןיב ךיא רעוו רָאפ םיא ךיז לעטש ךיא

 ךיא וצ השעמ ַא .רעטַאעט סניײטשנערָאג ןבענ ריא טָאה טניוװעג .קַאט ,קַאט,

 טָאטש ןיא זדנוא ייב רעדיינש רעטסעב רעד !יָאנטרָאּפ ןבואר ןטַאט ןייד טנעקעג בָאה

 ענעסקַאװרַאפ יד ןשיוװצ םורַא ךיא ייג !טשינ ָאד ךיא ןעק ,יָאגָארָאד ,ןעמעוו .ןעוועג

 ןייטש טשינ עז ךיא רעבָא ?.טרָאד רשפא ןוא ..ָאד רשֿפא ,טירט עקיטכרָאפ טימ םירבק

 ."טזָאלעגרעביא טינ ןשטייד יד ןבָאה תובצמ יד ןליפַא .ןפרָאװעצ םירבק עלַא .תובצמ ןייק

 הטיחש עשירעלטיה רעד ןופ רבקירעדורב םענעסקַאװרַאפ םעד ייב קידנעייטש

 טינ רענייק ןיוש רימ טעוװ ?לדנעמ רעדורב ןיימ ןופ רבק רעד זיא יו :רימ ךיא גערפ

 ןַאד זיא סָאװ ,לגיפ רעד טינ ,ןענַאטשעג טרָאד זיא סָאװ םיוב רעד טינ -- ןזײװנָא

 ןיא ןלַאפעג זיא רעײמרַאטױר רעד רעדורב ןיימ רעכלעוו רַאפ ,דרע יד .ןגיולפעגכרוד
 ,.טרעקַאעגרעביא לָאמ עכעלטע ןטַאנַארג ןוא סעבמָאב יד ןבָאה ,טכַאלש

 ןוא ןעגנַאגרַאפ ןיוש ןוז יד זיא םלוע-תיב םענוֿפ ןעגנַאגעגקעװַא ןיב ךיא ןעוו
 .ןדנּווושרַאפ ץלַא זיא לָאמַאטימ
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 'ץשי'זור תליהק תדמשה

 צ
 : ר" ש : 9 ר 0 "0 * 3 י *

 "ז ישי ר טי - . 8 ;  שיקיישייוייװ 5 = ר

 2 2 גיי 8 א ,42 לע 2
 = טבע עי 5 : : יי 1

 תוומה דעצימל דע תרתחמה ןמ

 (ןזח) ירעי הלב

 יסנכנשכ .ןידנבב "ץולחה, םעטמ הרשכהב יתיהש היינשה םלועה תמחלמ הצרפשכ

 .םיטייבוסה ןוטלש תחת התיהש ,הנליוול רובעלו ץוביקה תא ביזעל ונטלחה ריעל םינמרגה

 תועובש 2 .םילגרמכ לובגה ירמוש ידיילע ונרסאנ ןאכ לבא ,לשימשפל עיגהל ונחלצה

 הנורחאה םעפב יתרקיב ךרדב .הנליוול ונכרדב ונכשמה ךכ-רחאו רהוסה תיבב וניליב

 .הל'הרובד ,הנטקה יתוחאו יחא יכרדב יתוא וויל תבכרל רקובב תרחמל יתאצישכ .תיבב

 .םלועל וניניב דירפה יגארטה לרוגהש ינפל ,םתוא יתיארש הנורחאה םעפה וז התיה

 דע ,םתוא תוארל יתלוכיש דוע לכ יתוחאלו יחאל יתפנפנו ןולחה דיל יתדמע ןורקב
 ,םהמ יתוא הקיחרה תבכרהש

 הנליווב

 וניה .הבר תופיפצב ונרגו תונוש תודובעב ונדבע .ץובוסב ץוביקב וניהש הנליווב

 ןתנ .רבלביג םהרבא זכרמה ירבחו הרוגונל'ז ריכזמה דמע ונשארבו םירבח תואמ םש
 .דועו יקסבוזילב

 הלדתשה הליחת .ימולש המ תוארל האבש ,אמא ילצא העיפוה דחא ריהב םויב

 ראשא ינאש ,הדבועה םע המילשה ליעומ אל הזש התארשכו ,התיבה רוזחל ילע עיפשהל

 .ץראל םשמ תולעל הרטמב הנליווב
 םיטקיפיטרסה רפסמ ללגב ,המשגתנ אל ילש הילעה ךא ,ץשי'זורל הרזח אמא

 ,ילע ולטוהש םיבושחה םידיקפתהו ונתושרל דמעש םועזה

 ועיגה םינמרוגה

 ךרוצה הלע ?האלה המ הלאשה ונינפל הגצוה ,הנליוול םינמרגה ,1941 ינויב ,ועיגהשכ

 השובכ םייתנש רבכ התיהש ,ןילופב "ץולחה, לש םינושה םיזכרמה םע רשק לע רומשל

 חעונתב תורשק שמשל ,םיירא םינפ-יוות םע תורוחב ורחבנ וז הרטמל .םינמרגה ידיילע

 .ןהמ תחא יתייה ינא .תיצולחה

 .הידליו ותסא םאה :ןזח הלב לש התחפשמ

 םאה ,הינור : לאמשל ןימימ הנושארה הרושב

 הלב :הינשה הרושב .לביילו הרובד ,רתסא

 .הינהו הגייפ ,(המישוה תרובחמ)
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 תוועונה תורשקמה שולש

 תורשקמה ןה םולצתבש .תונבה שולש

 לשו ןילופב "רורד; תעונת לש תוזעונה

 -ננט יכדרמ ,קוטסילאיב וטיגב דרמה דקפמ

 ןזח הלבו הקזדורביזוק הקנול .ףמורטשיסיוב

 לובגה רבעמב ,תבכרב 1942 לירפאב ורסאנ

 -הו קוטסילאיב קריצאב ןיבש ,היניקלאמ

 קוטסילאיב וטיגמ וחלשנ ןה .טנמנרבוג-לרנג

 לודג ףסכ םוכס ןתושרבשכ השראו וטיגל

 .השראו וטיגב תרתחמל םידעוימה תועידיו

 -צונל ןתוא ובשחש םינמרגה י"ע וספתנ ןה

 רהוס תיבב וקזחוהו ,תרתחמ תורבח ,תויר

 תורמל .םיבר םישדוח השראווב '""קאיבאפ ,

 רבד וליג אל ,סייוניעהו תכשוממה הריקחה

 הרטפנ הקנול .איבשוא הנחמל וחלשנ ףוסבו

 .1943 סראמב 18-ב הנחמב

 -ננט יכדרמ לש ותרבח ,ןמרדיינש המט

 השראו וטיגל 1943 ראוניב החלשנ ,םיוב

 לע תוינמרג תודועת יקתעהו םיפסכ םע

 העיגה איה .םינמרגה לש הדמשהה תוינכת

 -תה הליל ותואב .ראוניב 18-ב3 וטיגל םולשב

 צרֿפו םידוהיה דגנ היצקאב םינמרגּה וליח

 המט .השראו וטיגב ןושארה ןייוזמה דרמה

 זאמו דרמה לש ןושארה םויב הארנכ הלפנ

 -סילאיב וטיגב תרתחמה ןיב רשק לכ קתונ

 וטיגבב םחולה ידוהיה ןוגראה ןיבו קוט

 הישילשה ןמ הדיחיה איה ןזח הלב .השראו

 .םייחב הראשנש

 םשו די ,יקסנבילק .ב

 .תוזעוננה תורשקמה  שולש  השענ םולצתה

 שולש וגגחש ,דלומה גחב ופאטסג שיא ידיב

 רסמנ םולצתה .ופאטסגב תודבועכ תורשקמה

 ."םשו די,,ל

20 

 יתֹוהֹזו תא הנשמ ינא

 תונמדזה .ידוהיה וטיגהמ תאצל לכואש ידכ .תירא תוהז-תדועת גישהל גואדל יתלחתה

 ידוהיה םילוחה-תיב לש םיחותינה-רדחב תוחאכ זא יתדבע .רצק ןמז רובעכ יל הנתינ וז

 -אמיל הבאלסינורב המשש תחאל יתינפ .תוירא תוינלופ תורוחב המכ םש ודבע .וטיגב
 .תינלופ תוהז-תדועת יל השורד ךכלו ימצע תא ליצהל הצור ינאש הל יתרמאו הקסבונ
 תא יל רוסמל המיכסה ףאו יתֹוא ליצהל ידכ לכה תושעל התמכסה תא העיבה איה
 .הקסבונאמיל הבאלסינורב ימש היה זאמו הדועתבש הנומתה תא יתפלחה .הלש הדועתה

 עיפוהל לכוא םא תוארל ידכ ,וטיגה ןמ האיציל ןושארה ןויסנה תֹא יתישע
 יתלגרית .יתינקש הליפתירפס ךותמ תירצונה הליפתה תא יתדמלו בלצ יתינק .הירצונכ

 אל יתישע הז לכ .םירא ןיב ןולל יל אצי םא -- "םיהולא , םוקמב "סוזי, רמול ןמצע תא

 .ונלש העונתה לש םיבר םירבח לש םהייח ליצהל ידכ אלא ,ימצע תא ליצהל ידכ קר

 רהמ .ריעה לש םיױגה יתוא וריכה אל יתודלימ הנליו תבשות יתייה אלש ןוויכמ

 תחפטמ יל יתינק ףא .תיתימא תיראכ עיפוהל הלוכי ינא ןכא יכ ,יתענכתשה דואמ
 ,תיוואלס השא לש תינייפוא הרוצ יל הוושמה ,תדחוימ תינועבצ

 ,השראו וטיגב םידוהיה לוסיח לע תודירחמ תועידי עיגהל ולחה הנליו וטיגב העונתל

 ,דועו קיסרמ ,םיובננט יכדרמ ,רנבוק אבא :ודמע הנליווב ןנלש תרתחמה שארב

 ונדורגל תוחילשב

 שפחל שיבכל יתאצי .םש שחרתמ המ קודבל ,ונדורגל התיה ילש הנושארה תוחילשה
 ךרדב יתדמע .ליגר סובוטואב וא תבכרב עוסנלמ יתענמנ .ונדורגל עיגהל תונמדזה

 וחמש -- סובוטואב םינמרג םילייח וא הלגע לע רכיא הז היה םא ,ּפמרטל יתיכיחו
 תינלופה ינפמ יתששח .ךרדבש םומעשה תא תצק ןווגל ידכ ,הריעצ הרוחבל ּפמרט תתל

 ,םא תפשכ אלו ,הינש הפשכ יתדמל תינלופה הפשה תא :הדילמ יתפש התיה אלש ,ילש

 ,ךרדב יל ונמדזהש ,םינלופ םירכיא םע רשאמ םינמרג םילייח םע עוסנל דימת יתפדעה ןכל

 תוסירחה ןיב הלילב ראשיהל יתפדעה .הלוכ הסורה התיהש ,הדילל יתעגה הלילב

 יתוא חקלש ,םינמרג םילייח םע וטוא יל ןמדזנ תרחמל .ינלופ ןולמ תיבל תכלל אלו
 תוארהל יתיצר אל יכ ,םהל יתינע אל ךא ,ינובשח לע וצצולתה םילייחה .ונדורגל

 אלו ,םתפשב םינמרג םע רבדל ולכי םידוהי קרש םושמ ,םתפש תא הניבמ ינאש ,םהל
 .םינלופה םוקמה יבשות

 ונדורגל יתעגה

 לש םיבר םינוירנימסב התא יתשגפנש ,בוקארוב הדיא ,הבוט הרבח יל התיה ונדורגב

 .ונדורגב וטיג םיקהל הדוקפה לע יל עדונ םש .הילא יתכלה .העונתה

 ,םיטנאטסטורפ לצא הריד שפחל יתטלחה ילש תינלופה ללגב .1941 ויתסב היה הז

 וגפה ינלופה טנצקאב םיריכמ דיימ ויחש .םינלופ לצא אלו ,תיסור רקיעב םירבדמה

 םירוהו דלי הל היה .המחלמב גרהנ הלעבש ,תיטנאטסטורפ השא לצא רדח יתאצמ .ילש

 :המיא ילע וליטהש -- "דימת רנו "השודק, הנומת התיה יל הרסמש רדחב .םינקז
 ..!םתוחכונב הלילב ןשיא ךיא

 | וֿפאטסגה לצא תדבוע ינא

 הדובע יתלביק .תלטבתמ יתֹוא וארי אלש ,דובעל הכירצ יתייה דשח ררועל אל ידכ

 ינאש יתרמאו היריעל יתינפ תאזה הדובעה תא לבקל ידכ .תמגרתמכ ופאטסגה לצא

 ידיל םידיקפה תא איבה הזו ,"סַאד,ו "סַאװ,ב האטבתה ילש העידיה לכ .תינמרג תעדוי

 -אמיל הבאלסינורב םשילע הדועת םש יתשקיב "לש "הבוטה, תינמרגהמ תולעפתה
 תימשר הדועת יתלביק הזכ ןפואב .ילש הדועתה תא יתדביא הצצפהבש ץוריתב ,הקסבונ

 .יתדמשה הנליווב יתלביקש תמדוקה הדועתה תאו ,ילש שדחה םשה לע
 קיזחהל םהל יתרמאו םתוא יתדדוע .םידוהי תצובק םשל ואבוה ופאטסגב יתדובע תעב

 תא עיבהל יולגב יתלוכי אל ךא .תאזה הבוטה "עסקיש,ה ןמ דואמ ןלעפתה םה .דמעמ

 .תויחאהו םיחאה לש םלבסל יתושגר



 .העונתה לש תרשקכ יתוחילש תא אלמלו הנליוול עיגהל ךיא היה יתגאד רקיע

 :הנליול עוסנל הכירצ ינאש ול יתרמאו ,סגו ירזכא יצאנ ,הדובעב ילע יארחאל יתינפ

 לע היה יתימאה ייכב ךא ,"יחא תומ, לע תוכבל יתלחתה .הרובקל ואיבהל שיו תמ יחא

 "ןיישריסאפ, יל ןתנ ילש להנמה .יתדובע םוקמב ול דע יתייה ינאש םידוהיה לרוג

 .הבוט העיסנ יל לחיאו יתֹוא םחינ ףאו תבכרב עוסנל

 םירטושה ןמ םג רהזיהל הכירצ יתייה .יליבשב הטושפ הכ התיה אל וטיגל הסינכה

 תוכיסב םתוא יתרביחו םיבוהצ םיאלט המכ יל יתנכה .תידוהיח הרטשמהמ םגו םינמרגה

 .דגבל םירופת תויהל םיכירצ ויה קוחה יפלש תורמל ,ידגבל

 בצמה לע ח"וד םהל יתרסמ .תרתחמה יגיהנמ םע יתשגפנו וטיגל בנגתהל יתחלצה

 .ונדורגב

 תינמרגב רודזורפב חולה לע אוצמל יתמהדנ ונדורגב ופאטסגב יתדובעל יתרזחשכ

 ת?קחשמ ינאש ,יתנמאה אל ."היחא תומל הבאלסינורב לש הרעצב תופתתשה, לע העדומ

 ,ידיקפת יולמב בר דודיע יל הנתנ ֹוז הדבוע .תמלשומ הכ הרוצב ידיקפת תא

 ןנדורג ידוהי תא הויהומ ינא

 טארנדויל רוסמל יתטלחה -- הנליווב תויצקלסהו יראנופב חבטה לע העידיה תלבק םע

 תלבוס ינאש דרשמב יתרפיס .וטיגל סנכיהל הלתמא יתשפיח .הנליווב השענה לע ונדורגב

 סנכיהל ןוישר יתלביק .וטיגב החמומ םייניש-אפורל תונפל יתעדב יכו ,םייניש באכמ

 אל הליחתב .הנליו ידוהי תדמשה לע יל עודיש המ לכ יתרסמו טארנדויל יתינפ .וטיגל
 טארנדויה ירבחמ דחא ךא .ירבדל םינימאמ ןיאש לע ,יכבב יתצרפ ףאו ,יל ןימאהל וצר

 ,תורעיל טלמיהל ונדורג ידוהיל רוזעל םיכרדה לע ונרבידו ןרדחל יתוא סינכה

 הירצונכ תגהונ ינא

 איה .ופאטסגב ילש דרשמב הרקיב איה .השראוומ הקנול העיגה םידחא םימי ירחא
 !תאז יתישע ךיא יתוא הלאשו ריקה לע "רעצב תופתתשהה , תֹא התאר

 הבוט תינלופ הרביד הקנול .תיטנטסטורפה החפשמה לֹא הקנול תא יתחקל

 יתנמזהש יתרמא תיבה -תלעבל .הדיל החוטב השיגרמ יתייהו ירא הארמ הל היה ,דואמ

 ןמזה ותואב .דואמ הפי ותוא יתטשיקו חושא ץע יל יתרדיס ירדחב ."דלומה גח,,ל הרבח

 םינמרג םג יתנמזה הגיגחל .דלומה גח תא דחי ונגגח .(הדנאו) המט םג ילא העיגה

 ןמ ונל הראשנש הדיחיה תרכזמה וזו ,ונתשולש תא םליצ םהמ דחא .דרשמה ןמ םידחא

 .("םשו די,ל רסמנ םולצתה) איהה הפוקתה

 ושרדל יתבשקה ,הייסנכל םיטנטסטורפה ילש הרידה ילעב םע יתכלה ןושאר ימיב

 תֹא םה :ונללפתהו םייכרבה לע ונדמע ונלוכ ,"דימשהל רוסאו גורהל רוסא,ש ,םהלש

 ..ךכב שיגרה אל שיאו ,יתליפת תא ינאו םתליפת

 ונדורגמ תחרוב ינא

 הנפ אֹוה .יראטאט לש ףייוזמ םשב ונדורגל עיגהש ,םיובננט יכדרמ ילא אב דחא םוי

 :ומאל רמא ילש תיבה-תלעב לש רשעה ןב ןטקה ןבה .יתרידל

 *! תיבל ידוהי הסינכה הבאלסינורב ,אמא,

 .ילרוגלו ולרוגל דואמ יתדרחנ -- תאז יתעמששכ .ידוהי ףא יכדרמל ,םנמא ֹול היה
 ,וטיגל רזח תרחמלו ,דבלב דחא הליל ילצא ןל אוה

 םידוהיה יחא לא בוש ףרטצהלו ,םוקמה תא בוזעל ךרד יתשפיח הזה הרקמה ירחא
 .רמה םלרוג תא םתא דחי קלחלו

 ילש הדובעה םוקמב רבד עידוהל ילב ,תעסונ ינאש ילש תיבה-תלעבל יתעדוה

 ,דלומה גח לילב ינמרגה ידי לע המלוצש תורשקה שולש לש הנומתה תא קר יל יתחקל

 .ידוהיה וטיגל יתרזחו בוהצ יאלט יתדנע ,קוטסילאיבל יתעגה

 יתוא תוארל דואמ וחמש םירבחה .העונתה יניינע זכר זא היהש ,קיסרמל יתאב
 ,ונדורגב םידוהיה לרוג לע תועידי לבקלו םהיניב

 תחפשמ לש הלרווג

 ודבל ראשנ רעקדיר רטכש הינמ

 אבחתה אוה .ולוסיח ירחא וטיגב

 (רזילג) גרבסייוו קיציא לש ותיבב

 .הוליג אל םיניארקואה םירטושהו

 תוביבסל טלמנ רפסמ סימי רחאל

 נב םע שגפנ סםשו הפסרפ רפכה

 -הכנ היהש ,ינשה ונב סעו ןרהא

 תאשל ךוע לוכי אל הינמ .םיילגר

 -ֿפנו ישונא-יתלבה לבסהו ךחפה תא

 -ענו םיילגרה-הכנ ונב .ואובחמב רט

 -יארקואה ידי-לש ןספתנ היידוהי הר

 -שהו סיײדיב םתוא וקנח םה .םינ

 .ראבל םוכיל

 אבצל ,רורחשה ירחא ,סייוג ןרהא

 .םינמרגה סע ברקב לֿפנו םודאה

 םיובנזור יבצ
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 הרובגהו האושה םוי
 '* טטאסטפ אאה אאאדד8פ םאצ

 .יאשייזור-תיבב

 םימיב .העונתב דואמ ומסרפתה ןהיתומשש ,תורחא תורשקֹו הקמורפ תא יתשגפ

 עסא ינאש טלחוה םייעובשמ הלעמל וניכיחש ירחא .הקנול לש היתובקע ומלענ הלא

 ,הלרוג לע רוקחל ידכ ,השראוול

 השראוול יכרדב יתוא םירצוע

 תא שקיב אוה .םיסיטרכה רקבמ סנכנ ןיקלאמ ינפל .השראוול תעסונה תבכרל יתילע

 הרצענשכ .ילרוגל שושחל יתלחתה .תושעל המ יתעדי אל .ינממ התוא חקלו ילש הדועתה
 .תבכרה ןמ יתוא ודירוהו ופאטסג ישנא ינש וסנכנ ןיקלאמ תנחתב תבכרה

 בתכמ ,ילש תוכוראה תורעשה ךותב ,יתושרב היה .שופיח וכרעו רדחל יתוא וסינכה
 םידוחיה בצמ לע ח"ודה תא ואצמי םא ילרוגל דואמ יתששח .קד ריינ לע תירבעב
 ,ותוא ואצמ אל ילזמל .קוטסילאיבו הנליווב

 יל הנתינ וז תונמדזה .הזה ךמסימה ןמ רטפיהל ךיא ,התיה ילש הנושארה הגאדה ךא

 יתשקיב .הנחתה ןמ םיבר םירטמוליק קחרמב היהש ,רהוסהיתיבל יתוא וליבוהשכ
 ילש תורעשה ןמ ח"ודה תא יתאצוה .יל הנתינ תושרה .שומיש-תיבל סנכיהל תושר
 .יביטימירפה שומישהיתיב לש רובל ותוא יתכלשהו תוכיתחל ותוא יתערק

 ינניאש .יתנעט ינא .יתוא ורקח םישנא השולש .הריקחל יתחקלנ רהוסהיתיבב
 .תינלופל םחלש תינמרגה תא םגריתש ,ןמגרות יל ונתנ .תינמרג הניבמ

 םא ,יתוא ולאשו הקנול םע תמלוצמ ינא הבש ,הנומתה תא ינפל וחינה הריקחה עצמאב

 ?התוא יתיאר יתמו התוא הריכמ ינא
 ,ינמרג םליצ הנומתה תאו ונדורגב דלומה גח תא דחי ונגגח ךיא ,רופיסה תא יתרפיס

 .ןתא בֹורק עגמ יל היה אל יכ ,תורוחבה יתש הפיא תעדוי ינניא .הדובעה ןמ ילש רבח

 | .שגפינ דועש הווקתב ,תרכזמכ ילצא הראשנ הנומתה ךא

 ,רסאמב תאצמנ הקנולש ,םירקוחה יל ורפיס זא

 התיה אל .דבלב םירדח 4 לש ןטק תיב היהש ,רהוסיתיבל יתוא וסינכה הלילל
 לש תוקעצ יתעמש .לוענמ ילב םירגוסש .תיביטימירפ התיה תלדהו הפצר ןליפא םש

 :ילא קעצ רבגה .יבלבש הקעומה תא תצקמב לקה יכבה יכ ,תוכבל יתלחתהו רבג

 יו ךמצע יקיזחה ,יכבת לא,
 רדחל רודחל םירמושה וסינ הלילב .המדאה לע בכשל יתצלאנו יל היה אל ןרזמ

 ,ינממ םתוא יתשריגו תוקעצב יתננוגתה ךא ,יל קיצהלו
 יוילב תבכרל ונתוא וליבוהו םירדחה ןמ יתואו רבגה תא ואיצוה םכשה רקובב

 ,ופאטסג ישנא 4



 השרואווב ופאטסגה הטמב

 וסינכהו אכוש תורדשב ופאטסגה הטמל יתוא וליבוה .השראווב תבכרה תנחתל ונעגה

 ,םישנ לש אתל יתוא

 חתיה לוממ .םיבר םישנא וכיחו ובשי םש ,ףתרמל יתוא וחקל תודחא תועש ירחא

 יעיגה ינזאל ."הרוחא לכתסהל רוסא :המידק קר לכתסהל םכילע, :תינמרגב תבותכ

 .ןמז ותואב ורקחנש םישנאמ יכב תולוקו תוקעצ

 לכה -- רוחאל יטבמ תונֿפהל יל היה רוסא .ירותל יתיכיחו יתבשי תודחא תועש
 .ונינפלש תבותכב ונל הנתינש הדוקפה יפל

 יתרסמש רופיסה לע רוזחל יתלדתשה .הריקחל יתֹוא וחקל תועש שולש רובעכ
 םה ןיאו ,תינלופה תרתחמל תכייש ינאש יב םידשוח םהש ,תעדל יתחכונ ןאכ .ןיקלאמב
 .היידוהי ינאש יב םידשוח

 הריקחה תעב םייוניע

 תובותכ יתרסמ .יראה דצהמ םייוג לש קר אלא ,ידוהי לש םש ףא יתרסמ אל הריקחב
 תוכהל וליחתה ןאכ .ןתֹוא קודבל ןלכוי אלש ידכ .השראווב םיסורה םיתב לש

 ךיראהל היה רשפאש ,ימוג לקמ לוװרשה ךותמ איצוה דחא .ןש יל ורבשו םינפב יתוא

 תֹא וקיספה םהו יתפלעתה .חֹוכה לכב יב וציברהו דחוימ שרק לע יתוא וחינה .ותוא

 .הריקחה

 חסוכמ היה יפוג .ירמגל המורע ,הבחר םישרק תטימ לע ימצע יתאצמ יתררועתהשכ

 םש דוע יתייהש םיימויה ךשמבו בער-תתיבש יתזרכה .רבא עינהל יתלוכי אלו םיעצפ

 -תיבל יתוא וריבעה םיימוי ירחא .ילש םירמושה לש תורצֿפהה תורמל ,לוכאל יתבריס
 .השראווב ידוהיה וטיגה זכרמב היהש ,"קאיבאפ, עודיה רהוסה

 ייקאיבאפ ,, רהוסה-:תיבב

 .םינכוסמ םיריסאל דעוימה ,דדוב את -- "דודיב,ב תועובש השולש יתבשי רהוסהיתיבב

 שובחל האב התיהש .האפורהו תוינלופה תוחיגשמה דצמ ילא םחה סחיה תא יתשגרה

 .שבוכה ןוטלשה דגנ תקבאנה ,הינלופל יתוא ובשח ןה םגש ,רבדה הארנ .יעצפ תא

 ,בלבש הז היה -- רתויב השקהו רתויב בואכה עצפה ךא ,רהמ ךכילכ ודילגה אל םיעצפה

 הקנול תא תשגופ ינא

 לע לופיל יתיצר .הקנול תא יתיליג םש ,לודג אתל יתוא וריבעה תועובש השולש ירחא

 יכ ,התוא הריכמ ינאש והשלכ ןמיס תוארהל יל היה רוסא ךא ,הקשנלו הקבחל ,הראווצ

 הלמ ונרמא אל ןכל .תוירוטקובורפ םג ןהיניב ויהש ןכתייו ,תוינלופ תוריסא ויח אתב

 ,ילא ברקתהל הששחו הריווחה איהש יתיאר 1 וזל וז

 :הקנול יתוא הלאש ,ונדבל ונייהו שומישהיתיבל ונאצישכ ,םימיה דחאב
 "! הנה תעגה ךיא ,ידיגה;
 .הל יתינע -- "!ךתוא שפחל יתחלשנ :ךיתובקעב יתכלה;

 הרפיס איה ,יתעדיש המ ןוזפחב הל יתרסמו תואטיגב השענ המ תעדל התצר איה

 היה הדיקפת .לידעזג הנשוש ונלש הרבחה תאצמנ תוידוהי תוריסאל דחוימ אתבש ,יל

 איה שומישה תיבל ונאצישכ .רהוסה-תיב לש תומוקה לכב שומישהייתב תא תוקנל

 ,דואמ השק היה הלרוג .םשמ אצנשכ ןיע ונילע ףיעהל לכותש ידכ ,ץוחב ונל התכיח

 תעכ איה הנשוש) תוינלופה תוריסאה ןמ רתוי ולבסש ,תוידוהיה תוריסאה לכ לרוגכ
 ,(שבוכה-תמרב חרבח

 תוחוודמה .תולגרמ םג תובשוי ונאתבש תוריסאה ןיבש ,יתוא הריהזה הקנול

 וטיגה ןיב דירפהש ,ןטקה בנשאה ךרד .הפה ןמ תואיצומ תוריסאש ,הלמ לכ לע ופאטסגל

 םימעפ .םידוהיה לש יגארטה םבצמ תא וניארו וטיגה ךותל תוציצמ ונייה ,רהוסה-תיבל

 י* עדונ ךכ'רחא .ןאכ ונאצמה לע עידוהל ידכ הצוחה תואקתפ ונכלשה ףא תודחא

 .ןתדועתל ועיגה ולאה תואקתפהש

 .םתחצר םגו םתשרי
 הדובעל וטיגהמ םיאצוי וניײה ינאו יבצ יחא

 (לדניירב) ימא .הפסרפ--הקבייצאפוק שיבכב

 ןיוק רפכה תביבסב לובכ תקֿפהב הדבע

 .וטיגב ריעה ידוהי םע דחי התפסינו

 לוסיח לע תועידיה ונילא ועיגה רשאכ

 ונרטפפתהו שיבכב הדובעה ןמ ונחרב וטיגה

 ךחא הליל .ךוחל ךחא לכ ,תורעיבו תודשב

 ןטקה יחא ,(באז) יבא םע הרקמב יתשגפנ

 ןורחאה הלילה הֹז היה .יבצ יחאו ,השמ

 ךיללע השמ םע דחי חצרנ יבא .דחי ונייהש

 הפוקתה תא ונרבע יבצו ינא .בולוה הרייעה

 ,שק תומירעב ,תורובב הביכש ךות המויאה

 וניה תולילב .רעיבו הדשב םיחיש ןיב

 ונייהש וא םירכיאה לצא ןוזמ שקבל סיאצוי

 ונלוכי אלשכ .תודשהו תוניגה ןמ םיחקול

 סםיאובחמ תומוקמבו תורובב ראשיהל דוע

 תוהשל ילב ,םוקמל םוקממ ונדדנ םירחא

 .ןשוממ ןמז דחא םוקמב

 -ןפה תא ףודרל םיניארקואה וליחתהשכ

 םהיקשמ תא םיבסע סםינלופה ויה םינל

 דחא ינלופ .הּפסרּפ רפכל סםירבועו תולילב

 רותב הּפסרּפב ותיבל רצק ןמזל ונתוא סינכה

 .םיסורה אוב דע ונראשנ סשו תיבה ירמוש

 ווטיגהמ שוריגה ברע ,ונקליחש יפ לע ףא

 -כשה םינלופה סירכיאה ןיב ונשוכר לכ תא

 תא שקבל רורחשה ירחא ונכלה אל ,םינ

 -היײתה הלאה םירכיאה יכ ,הרזחב ונשוכר

 רבד לכ ושיחכה ,הייולג הביאב ונילא וס

 רֿפנק הנרצ :חצר לש סםירקמ הויה ףאו

 -קוא החפשמל האבש העש תוירזסכאב החצרנ

 םיצפחה תא הל וריסהיש שקבל תיניאר

 הִז דירחמ הרקמ .הלצא וריזשה הירוהש

 .רורחשה ירחא רבכ הרק

 רוומ תידוהי
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 ,יירעי הלב לש היהא ,ןזח יצווא

 ייצשי'זור-תיבב רוקיב תעב ,הדאנאקב
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 רגה

 ינא םג -- וללפתה ןה :תוריסאה לככ יתגהנ תיתימאה יתוהז תֹא ריתסהל ידכ
 יתעדיש ןוויכמ  םייכרבה לע יתבשי ינא םג -- םייכרבה לע תבשל וגהנ ןה ;יתללפתה

 הינלופ לש ומכ התיה אלש ,ילש תינלופה הפשב םג יתרהזנ ,תוינלופ קר תובשוי הפש

 ,תיתימא
 ונלש בערה תא טיקשהל תצקמב ונלוכי ךכל תודוה .המדא-יחופת ףוליקב יתדבע

 ונב ואניק תובר תוריסא .ףוליקה ידכ ךות םילשובמייתלב המדא:-יחופת תליכא ידי-לע

 ,רהוסהיתיב לש בערה טירפת לע ףיסוהל תונמדזה ונל שיש לע

 ,דואמ הקודא תילותאק התיהש .הקסב'צאברוה הטויז ,הינלופ הבשי ונלש אתב

 ידוס תא הל תולגל םימיה-ןמיםויב לכואש ,יתיוויק .התוא יתבביחו הילא יתברקתה

 ,רבד לכל הירצונ ינא וליאכ גהנתהלו ,דבלב ימצעל ותוא רומשל דואמ השק יל היהש

 רהוסהיתיב תא םיציצפמ

 דחפ .םירבגה ףגא לע הלפנ הצצפו ריוואה ןמ רהוסה-תיב ץצפוה תולילה דחאב

 ימ ,הטצז ,השדחה הינלופה יתדידיל תולגל תנייוצמ תונמדזה יתיארו ונלוכ לע לפנ בר
 | : הל יתרמא .תמאב ינא

 תושעל הלוכי יניא ,ירעצל .ינא :ךיהולאל ללפתהל הלוכי תאש .ךב האנקמ ינא
 ,"הידוהי ינאש םושמ ,יבמופב תאז

 :הרמאו ,יתוא קשנלו קבחל הליחתה תאז העמשב

 ?ףךנעמל לכה השעא ררחתשאשכ ,ךל החיטבמ ינא;

 הנממ יתלביק רצק ןמז ירחא .הטו'ז הררחוש םידחא תועובש רובעכ .הרקיש אל

 .אתה ךותב רייצל התבריה רחוסה:תיבבו תרייצ התיה איח .םודאה בלצה ךרד הליבח
 ינאשכ .יתֹוא הרייצ םג איה .םליבשב רייצתש ידכ ,רצחל התוא איצוהל וגהנ םינמרגה
 קתפב ,וטיגה ןיבו יניב רשקה תא הניבה איה .ידוהיה וטיגל בנשאה ךרד הפיקשמ
 .?ךילע ןמזח לכ תבשוחו הנומתה לע תרמוש ינא; :הבתכ איה הליבחה ךותב היהש

 "קאיבאפ,ב יתבישי ןמז לכ ךשמב תוליבח יל חולשל הפיסוה איה
 םימלש םימי תבשל ונצלאנ .המדאה יחופת תא הפי יתפליק אלש לע שנוע יתלביק

 ,תורחאה תוינלופה תוחכונב וז םע וז רבדל תולוכי אֹל ונאשכ השעמ ספאב אתב
 .וז הביסמ דואמ יתלבס

 תוצלוחהו םידמה תֹא ץהגל ופאטסגה לש הסבכמל יתוא וחקל םימי המכ רובעכ
 .ץוחיגה ירחא הרומח הקידב םירבוע םידמהו הבר הדפקה תשרוד וז הדובע .םהלש

 .םיחקפמה ןמ םבר םיחבש יתלביקו וז הדובעב תיחמומ יתישענו םיבר םימי ורבע אל
 -- המדאייחופת יל האיבמ התיה תונמדזה לכב .המדאייחופת ףלקל הראשנ הקנול

 ,הפוג לע רחא רותסימ םוקמב וא הייזחה ךותב
 ,רהוסה-תיבב םישדח העבש ורבע ךכ

 ,יתוא ורקח בוש .אכוש תורדשב ופאטסגה זכרמל בוש יתוא וריבעה דחא רקוב

 יתוא וריזחה ףוסבלו ,תומדוקה תוריקחב םהל יתרמאש המ לע יתרזח .תוכמ ילב םעפה
 .גרוהל יתוא ואיצוה אל םא ,הלודג הדרחב הייוצמ איהשכ ,יל התכיח הקנול .רהוסה-תיבל
 ,הילא סחיב יפמ הגה יתאצוה אל םייוניעהו תוכמה תורמלש ,יתרמאו התוא יתעגרה סג ינא
 ,הדיקפתו התוהז

 ואנקריבל טרופסנארטב
 עיגה דחא םֹוי .םידעוימ םה ןאל תעדל ילב ,םדא יחולשמ ואצי בר ןמז הז

 האיציה תארקל רודזורפה ךרואל תוגוז-תוגוז ונפסאתהשכ .טרופסנארטב תאצל ונרות

 יינמיס המכ ונל התשע .תורושה ךותב ונתוא התארו ,לידנ'זג הנשוש ילדה םע הרבע
 | .ונינפ לע הרבעו דודיע

 ילב םיפופצ םידמוע ונאשכ ,אשמ-תונורקל ונתוא וסינכהו תבכרל ונתוא ואיבה

 ופאטסג ישנא לש לודגה רפסמה יפל לבא ,ונתוא םיל;בומ ןאל ונעדי אל .זוזל תורשפא
 העיסנ לש הליל ירחא .גרוהל האצוהל ונתוא םיליבומש םיחוטב ונייה ונילע ורמשש
 | .השראוומ העיסנ תועש יתש קר תקחורמה .,ואנקריבל רקובב ונעגה



 ,.ןאנקריב תועווז

 טשורה ונב רצונ .םיינמרג םישראמ הנגינש ,תרומזת לש הלוק ונעמש תבכרה הרצענשכ

 וליבוהו שמחישמח לש תורושב ונתוא ודימעה .תומדא ילע ןדע-ױג הזיאל ונעגהש

 ,תופיחו תוכוראה יתורעשמ יתדרפנ .ונישאר תורעש תא וזזג םש .ץחרמיתיבל ונתוא

 ,םיספ-תולמש ונל ונתנו םידגבה תא ונתאמ וחקל .םימיה לכ יתוואג התיה ןהילעש
 ימכ ,עורזה לע םיישיאה םירפסמה תא ונל וקקח ךכירחא .הימימו ךורש םע קולח

 ,24458 היה ירפסמ .ןהילעבל רכיה ןמיסכ ,תורפ רדעל

 ,םינומה ןיב ונייה יכ ,וניניב חחושל דוע ונרהזנ אל .יתברקב ןמזה לכ התיה הקנול

 םישנ 8--6ישכ ,םישגרד לע ונרדתסהו ,ףתושמ קולב םג ונלביק .ונילא בל םש אל שיאו

 ובכשש ולא .תישילשה המוקב ןושיל אצי יל .שגרדה בחורל -- םייתשו ךרואל תובכוש

 .ןהיניב ובבותסהש םישורבכעב םעפ אל ושיגרה הנושארה המוקב
 םיחנומ שק לש הקדה הבכשה תחתש ונשגרה שגרדה לע ןושאֹרה הלילב ונבכשב

 ,םייסור םיריסא לש םירבא םש ונאצמ רקובב .םדריהל ונל םיעירפמה םישק םישוג

 .םשמ תאזה העווזה תא קלסל חרט אל שיא .םש ותמו ונינפל םישגרדה לע ובכשש
 המוקל םיצפוק ויה םיבלכ .ןשארה דקפימל ונתוא וריעה רקוב תונפל גיב

 .השלוח וא הלחמ תמחמ םוקל ולכי אלש תוריסאה תא דירוהל םישגרדה לש תישילשה

 תא יתלכא ינא .דבלב םחל וליק תינימשו םילע-הת רטיל יצח ונלביק םויה לכ ךשמב

 .הבער ינאשכ םדריהל יתלוכי אל יֹכ ,הלילב םחלה

 םיעלסו םינבא ונבחס :והשימל תלעות לכ הב התיה אלו ,תכרפמ התיה הדובעה

 ולסחתיש ידכ הארנכ ,רתויב תושקה תודובעל וחקל תושלחה תא .םוקמל םוקממ

 ,רתוי רהמ

 םידוחיה ללגב יכ ,ונעטש תוינלופה דצמ תוימשיטנא תורעה יתעמש םג םש

 יתייה ינאש םושמ ,יתלוכי אל לבא .ביגהל יתיצר .ץיוושואב תואצמנ ןה "םיכלכולמה;

 .הירצונכ םש

 .הדובעה ןמ ונבושב ונינפ תא הלביקו הדובעל ונתאצב ונתוא התוויל תרומזת

 דחא רזג וא המדא-חופת םהב וריתסה אמש .,תוריסאה ידגבב םישופיח וכרע רעשה דיל

 ןמ םיאיצומ ויח ,הנחמל והשלכ לכאמירבד בינגהל וסינש הלא תא .םנובער תא קיתשהל

 וא ןימי דצל ףוגה תא ןיזהל ילב ,הלילה לכ םייכרבה לע העירכב םישינעמו תורושה

 תועשב יתרבעש לבסה תא םלועל חכשא אלו ,הז שנועב םעפ יתשנענ ינא םג .לאמש

 .הלילה לכ םינבאה לע ךרב יתערכש

 הקנול לש התומ
 תינמגרותמכ שמשל החקלנ ,תורז תופשב הטלשו הליכשמ הרוחב התיהש ,הקנול

 שיאל םיקוקז ויהו .הפוריאב תונוש תוצראמ םישנא םוי לכ ואבוה םש ,הנחתה דרשמב

 .םהלש תופשה תא ןיבמה
 הששכ הטימב הראשנ הקנול ךא רהמ יתמלחה ינא .סופיטב ונילח הקנולו ינא

 תוומל םיחלוש ויה ןהבש תויצקלסה ללגב ,דואמ ןכוסמ היה הז .יתארבה ירחא תועובש
 ,קולבה לש האפורה .יתלוכי תדימב הב יתלפיט .תוריסאה ןיבש תושלחהו תולוחה תא

 תכמסומיאל תוחאכ דובעל יל הרשפיא ,יאשראווה רהוסה תיבב דֹוע ונתא התיהש
 ,םידוהיל רקיעב ךשמנ יבל .ןתלחמ תעב ,הקנולל רקיעבו ,תוריסאל רוזעלו קולבב

 ..?בוט היהי , ֹומֹכ ,דודיע-תלימ םהל יתקרז םעפ אלו

 התצר אל איה .תויחל ןוצרה רבכ הל היה אל :תעקושו תכלוה הקנול ךיא יתיאר

 .הרטפנ איה 1942 תנשב .ברק הפוסש השיגרה איה .תותשלו לוכאל

 יתעגעגתהו ,םינלופה ןיב הדדוב ,המותי ומכ יתראשנ .יליבשב הלודג הדבא היה התומ
 תורשע םע דחי התוא ונפרשו םיתמה רדחל התפוג תא ונחקל .הקנול לש התבריקל דואמ

 ..הנורחאה הכרד התיה תאז .תורחא תויווג
 :התומ ינפל יל הרמאש ,הקנול לש התאווצ תא יתרכז

 ילוא ,תאזה האווצה תא םייקל יתבוחכ יתיאר ."תא יכישמת -- תומא ינא םא.

 וראשייש ,טעמכ ,יתנמאה אל .יניע וארש תועווזהו תוארומה לכל הדיחיח הדעה ראשא

 ,הנחמב ונתא דחי ויהש הלאמ םיבר םישנא דוע
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 לארשי-צראל הילעה
 רעונה רֿפכל 1946 ציקב העיגה ןזח הלב
 הדאגירבה יׂשנא ,ונחנא ונדסיש ,םידוא

 ,הילטיא ,ינאב יד הירמ הטנאסב ,תידוהיה

 -הו תוומה תונהמ יאצוי םידליה ןעמל

 תצובקב הכיודמכ הלבקתנ איה .םיאובחמ

 הלב ."הקמורפ תצובק, הארקנש ,תונבה

 התצובקבש תונבה ךוניחב בר אמאמ העיקשה

 התיה .ןהלש םידומילה תמר דואמ התלעהו

 הכירדמכ לבקל יליבשב תדחוימ הייווח וז

 .תפותה שאמ הלצינש יריע-תב

 תנשב ,התצובק סע דחי ,ץראל התלע הלב

 -רסה תידוהיה תונכוסה ונל הנתנשכ ,6

 .התושרב ויהש םינורחאה םיטקיפיט

 ,צרַאװש היח ,התוחא םג תאצמנ צראב

 יח ,יצרוא ,לודגה היחא ; הילצרהב הרגה

 .הדנקב

 ילאימחו ונבא

 הצמישל עודיה הלגנמ רייד

 ר"ד .תדרגה תלחמל -- תכמסומ תוחא -- תיארחא-תלפטמכ ימצע תא יתעצה ךכ-רחא
 ויה קולבב .וז הלחמב לופיטב תיחמומ ינאש יל ןימאה ,הצמישל עודיה ,הלגנמ

 היה לופיטהו ארונ היה ןלבס .םרועב םידירחמ םיעצפ םע 16--14 תונב תוידוהי תודלי

 חרוחב לש םינפ תדמעה ידכ ךות .ןהל רוזעל דואמ יתיצר .תדחוימ החשמ תועצמאב

 | .הידוהי אלו הינלופ
 ,הלגנמ לש ותרזוע האב התיה ךכירחאו ,החשמב םיחרומ ונייה םיעצפה תא

  רתויב םיקומעה םיעצפה םע תורוחבה תא היצקלסב תרחוב התיהו ,אנא תיקאבולסה

 ,"תוומה קולב, וארק הזה קולבה תא .ןשבכל ןתוא החלשו

 ואנקריב תא םיציצפמ

 ,םיבר םיריסא ועגפנ תוצצפהב .ואנקריבו ץיוושוא תא םימעפ המכ ןציצפה םיסורה
 ,ופאטסגו .ס .ס ישנא לש םיקולבל תונווכמ ויה תוצצפהש תורמל

 "תוומה קולב. -- 10 קולב תא דימשהל םינמרגה .הארנכ ,וטילחה דחא הלילב

 יתייה ינא -- ץיוושואל יתוא וריבעהו קולבה ןמ הלילה עצמאב יתוא ואיצוה יתעתפהל

 ולוכ קולבה לוסיח לע יל עדונ תרחמל .קולבה ןמ האצוהש הדיחיה "הינלופה,

 | תוידוהי תורענ תיילת

 ,היילתב תוומל וטפשנ ,ץפנירמוחב ןשבכה תא ץצופל וננכיתש ,תוידוהי תורוחב עברא

 וקיפסה םודרגל ולעש תונושארה תוריעצה יתש .גרוהל ןתאצוהב תוזחל ונתוא וחירכה

 אל ןהמ תחא ,ןהיפמ הגה ואיצוה אֹל תורחאה תוריעצה יתש .,*! המקנ ! המקנ, :קועצל

 התוא ונחקל .היילתה ץעמ התוא ודירוהש ירחא םייחב הראשנו התמשנ תא האיצוה
 | :ורמואב ונידימ התוא איצוהו אב ,רלרא ,הנחמה דקפמ .יתדבע וב קולבל

 "! התא רומגנ רבכ ונחנא,,

 -- תוכח עשפמ תופח ,תופי ,תוריעצ ,תוידוהי תורענ תוארל םויא הזחמ הז היה

 הניש ידודנ יל םרג הז םימיא הזחמ :םודרגל תולוע ןהשכ -- ןשפנב םגו ןפוגב םג
 ,םלועל ותוא חכשא אלו תובר םינש

 ררממ ותוא יתיאר .תאז תושעל ץלאנ אוה .ידוהי היה היילתה תא םיקהש שיאה

 לש ןלבסמ תוחפ אל לודג ולבסש יתעדיו ותוא יתנבה .קולבל הייווגה תא ואיבהשכ יכבב
 ,ןהלש ןיילתה ינפל ודמעש העש ,תושודקה תורוחבה עברא
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 ונתוא וליצה "םיקינטובוס,
 (קויני'צרוט) ןרוק הנינֿפ

 -- רשע תב זא ינאו -- ץראל התלע ןויצ-תב יתוחאש ירחא תחא הנש ,1925 תנשב

 -םוקמב ינמרג ס"יבב יתרקיב זא דע .'ץשייזור ריעב "תוברת, ס"היבב דומלל יתחלשנ

 ידלי לכל המודב ,יטרפ הרומ לצא ידומיל תא יתכשמה כ"חא .פולוזרב רפכב ירוגמ

 .הבורקה הביבסב ויהש תודדובה םידוהיח תוחפשמ

 "תוברת ,, רפס-תיבב

 הרהמ דע לבא ,םיזע התיבה יעוגעג ויה הז ליגב ."תוברת.ב 'ה התיכל יתלבקתנ

 םייתנשב .ולוכ ס"היבבו התיכה תודסומב הליעפ יתישענו הרבחה ייחב יתמלקאתה
 .ס"היב לש ל"קק שאריבשוי דיקפת יתאלימ תונורחאה

 תומורתה תוכזב .םילשוריבו השראווב תישארה הכשלה םע םיקודה םירשק ונל ויה

 דובכו םוצע גשיה .ונמזב ,הז היה ."בהזה רפס,ב ונמשרנ ,ףוסאל ונחלצהש תוברה
 .ונרפס-תיבל לודג

 אוה .ונרפס-תיבב בהלנ ךמותו קהבומ ינויצ ,ל"ז יבא תונויערבו הצעב יל רזע

 לחאל ,םידוהיה יתבב ןקלחל ,שבד םע תונטק תונצנצ הנשה-שאר ברעל ןיכהל יל ץעי

 גחבו םיינועבצ תורנ קלחל -- הכונחה גח ינפל .ל"קק תבוטל םמירתהלו הבוט הנש םהל

 תונותחב .תונבל םינוי גוז המגודל ונל חלש ומצע אוה .םירוכיב איבהל תועובשה

 .דגבל ןבליתלכת חרפ תדמצה י"ע םישנא םימירתמ ונייה תורחא תוחמשבו

 רבכש ,הנעטב ונל ובריס םעפ אלו ,םירחתמ ונל ויה .הלק הדובע וז התיה אל

 רתוי ונחלצהו םיבוט וניגשיה ויה ,תאז תורמל .תורחא תונרקל וא יחילת ןרקל ומרת

 תכאלמ ,ונימב דיחי לגד הז היה .ונלש ימואלה לגדה לע התיה ונרפס-תיב תוואג .םירחאמ

 .בר ףסכ ונמזב הלעש ,תבשחמ

 ףתתשמ ונרפס-תיב היה .םירחא םיסקטבו ,יאמב 3יה ,ןילופ לש ימואלה הגחב
 ונל אב הז לכ .וידימלת לש תיתפומ תעמשמ ךות רדסבו דובכב דעוצ אוהשכ ,דעצימב

 תויושגנתה םעפ ףא ונל ויה אל דבוכמה ונדמעמ ללגב .ונירומ לש םתוריסמל תודוה

 ,םירחא םיינלופ רפסייתב םע

 יינב, תצובק ידלי םע ונלש םילויטה דחאב :ונייצל יאדכש דחא הרקמ יל רוכז

 ונעגה ,ןמרקוצ עשוהי התיכל ירבח םע דחי יתכרדהש ,(תירבעה הפשה יאנק) "הדוהי

 םירענ תצובק העיפוה החישה עצמאב .ריעל ץוחמש יקסלוּפאז הזוחאהילעב לש תועבגל

 ,יקצינר'צ תחפשממ ,םגיהנמ תושארב .ליגב ונתאמ םילודג ,םיינוציק םיימשיטנא ,םיינלופ

 םושמ ,דחפ ילע לפנ עגרל .ונלש םיכינחל לפטיהל ולחה ,ףורגא-לעבכ עודי היהש
 תינלופב םהל יתרמאו יתממורתה םואתפ .הבורקה הביבסב היה אל ונדבלמ דחא ףאש
 תעונתמ םהש ,'ד התיכ ידלי םע אלו םיוש תוחוכ םע יאדכ דדומתהל, :הטוהר

 והשמ זמר ,עגר בשח יקצינר'צ ."הלועפ םהל םיריבעמ םיכירדמה ונחנאו ,"םיפוצה?

 .הרובחה לכ םע קלתסהו הפי עידצה ,וירבחל

 ס"'היב םויס -- יבגלו םידומילה תנש םויס ינפל תועובש המכ ,1929 תנש ביבאב

 םייח-תפוקת ונמייס .ער חור-בצמ ונלוכ היה המיםושמ .הדירפ תביסמ הכרענ ,ללכב

 .םיכלוה ונא המ תארקל קוידב ונעדי אלו תמייוסמ

 יתלוכי אל תינופצמ הניחבמ לבא ,םירומל רנימסב ידומל תא ךישמהל יתיצר ינא

 ,ל"ז הסדחו הנשוש ,תולודגה יתויחא ודמל ינממ ץוחו תויה ,ירוהמ הזכ ץמאמ שורדל

 וליפאו יבל ילע בצעתה ןכל .תומוצע תואצוה ירוהל ויהו תיבל ץוחמ רפסייתבב

 יניעמ הנטק העמד הרגנ
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 :רמאו ימכש לע חפט .ל"ז ץיבוכאלאּפ ,ילע םיבוהאה םירומה דחא עיפוה םואתפ
 | ,"תחא םירומ תכשלב שגפינ דוע ,הגאד לא,

 .פולוזרב רפכב ונתיבל שפוחה ימיל יתרזחו יתתיכ ינבמו םירומה לגסמ יתדרפנ רעצב

 ורמשנ םהיתומש רשא ,יתתיכ ינבמ המכ ןאכ ריכזחל ימצעל הבוח האור ינא
 :יצאנה ררוצה ידיב וחצרנש ,ינורכזב

 ,הקסבונטאר לחר ,גרבדלוג הינוט ,ןמרמיצ החונמ ,דמלמ לבייט ,ןזח הל'הרובד

 רואינש דוד ,רקב היחתפ ,גרבדלוג קחצי ,סקל אוועוו ,ןמרקוצ עשוהי ,לגס היסח
 ,ןייטשרבליז לארשיו

 !ךע ימלועל ךורב םרכז יהי

 | | םיטייבוסה תסינכ

 שדוח ףוס .הכאלמה תא התשע הירוטסיהה .דיתעל תוינכתב קמעתהל ךרוצ היה אל

 םיננע .תוישיאה תווקתה לכ וזוגנ .הינשה םלועה-תמחלמ ץורפ ברע ,1929 טסוגוא
 .הלוכ הפוריא לע ודרי ,תוער ירשבמ ,םירוחש

 םרז ,וצצפוה םירע .ןילופל רלטיה תוסייג ֹושלפ הנש התֹוא רבמטפסב דחאב

 .ךלהו רבג תואבה תארקל דחפהו הכובמה .הלילבו םויב םיכרדב רהונ לחה םיטילפ
 ,הלפנ ןילופ תלשממ .םייעובש ךשמנ יתמחלמה בצמה

 -ברעמ לובג תֹא םודאה אבצה רבע 1929 רבמטפס שדוח לש הינשה תיצחמב

 םינמרגה ידיב השובכה ןילופ ןיב לובגה עבקנ םש .גובה תודגל דע עיגהו הניארקוא
 ונלש הביבסה .תיניארקואה תיטייבוסח הקילבופרל החפוסש ,תיברעמה הניארקוא ןיבו
 .יטייבוסה שוביכה חטשב הלולכ התיה

 שוביכה ירעמ וחרבש םידוהי םיטילפ לש הלודג העונת התיה הפוקת התואב
 ,םיטילּפ רפסמ ונתיבל ותא איבה ,ץשי'זורב רקיב אבאשכ ,תויונמדזח המכב .יצאנה

 אל ןוומה תייעב .םיינמזה םהייחל םיאתמ רודיס םהל ואצמיש דע ונתא ויחיש ידכ

 'התיה אמאו ונלש יאלקחה קשמהמ םיכרצמ ונל ֹויה ןיידע .ונתיבב זא תמייק התיה
 ןייטצהש חוורמה אבס תיבב ןכתשה םיטילפהמ קלח .לכוא לש תולודג תויומכ תלשבמ
 ,םיחרוא תסנכהב דימת

 תא ,זדול ריעהמ .לובגל רבעמ איבהל ,וליפא ,וחילצה םיטילפהמ םירוחב ינש

 ןיינעתהל ידמ רתֹוי וליחתה תונוטלשהש דע ונתא ויה םה .ןאכ ןתחתהלו םהיתולכ

 .האלה ודדנ םשמו 'ץשי"זורל רובעל וצלאנ םה .םהלש תוהזה תודועתבו םהישעמב
 .ףסכ תצק םהל חלש ףא אבא .רשקב םתא ונייה הכורא הפוקת

 תחא םע הרקמב הלוש יתוחא הנמדזנ ,םינש שמחו םירשע רחאש ,לרוגה הצר
 השיגפ וז התיה .ביבא-לתב תורבג ידגבל תונחב ,יקסבולסירק 'בג ,םיטילפה ןתואמ
 .ץראב םיאצמנו ולצינ זאד םיטילפהמ המכש .ונל עדונ ךכו .תשגרנ דואמ

 .יקשמה חטשב םתוינידמ תֹא םישגהל ֹולחה ,םירעב וססבתה םיסורהש ירחא
 תועקרק ורבע הרהמ דע .םיזוחלוק ןגראל םירפכל וחלשנ םילעופ תורשע .יאלקחהו
 וריאשה החפשמ לכל .אבס לשו ונלש תודשה םג םללכבו ביטקלוקה ּתושרל םירכיאה
 ידרשמ תא ֹוב ונכישו ומירחה אבס תיב תא .יח ראטנווניאו קרי ןגל המדא תקלח
 ,ןטק םירוגמ-םוקמ וצקה ותחפשמלו ֹול .תימוקמה הצעומה

 תורצ ,םעפ אל ,םיסורה ומרג ,"תוינגרוב-ריעז,ה תופקשהה לעב ,רגובמה רֹודל
 תשיכרל תולודג תויונמדזה וחתפנ ריעצה רודהו רעונה יבגל תאז תמועל .לבסו
 .םידומילה תא הנמימ הלשממה .עוצקמו הלכשה

 להנמכ דבעש ,אבא וראשנ תיבב .קצול ריעב היסאנמיגל יכרד תא יתאצמ ינא םג

 הנשוש .ימוקמ רפס-תיבב הדמלש .,תימלוש הריעצה יתוחאו אמא .זוחלוקב תונובשח
 .הלעב ירוגמ םוקמ ,קצולל הרבעו האשינ הסדה .'ץשי'זורב ןמזה בור התיה

 .תודחוימ תויושחרתה ילב ,םייתנש ורבע הככ
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 ,רקוב תונפל 4 העשב הז היה .רידא םער לוק יתנשמ יתוא ריעה 1941 ינויב 21י-ב

 רובעכ .רחא והשמ הרק וא ,םשג דרוי םא שחנל השק היה ,םיפגומח םיסירתה ללגב



 לוולו תב) ל"ז לגיפש הקבר ,םידומיללו רדחל יתרבחו ינא ,ץוחב ונייה רפסמ תוקד

 .תויוצצופתה ידהו םיסוטמ רוטרט רוריבבו בורקמ ועמשנ ןאכ .('ץשי'זורמ

 רשגב םגו וב עוגפל וצר םינמרגהש ןכתי ,יאבצ םילוח-תיב היה םוקמ תברקב
 .םיגורה םג ויהֹו םיעוצפ לש תוחינג ועמשנ .ריטס רהנל לעמ לודגה

 ולבקתנ אל .לבלובמ היה םודאה אבצה ,םידחופמ ויה םיחרזאה .היסומלרדנא המק

 :רמאו םימשה יפלכ ויניע םירה ,תונכשב רגש ,םיסייטה דחא .סויג יווצו תודוקפ םוש

 .!שגרתהל המ ןיא ,ונאבצ לש םינומיא יאדו הלא,

 ,םיטייבוס םלוכ ויהש ,ונירומ .תושעל ונילע המ תעדל וניצר .ונרפס-תיבב ונפסאתה

 ונפדעה ונחנא םלוא ,ףרועל םירומה תווצ לכ םע ונתוא ונפיש דע תוכחל ונל ורמא

 ,וניתוחפשמל רוזחל

 יניצר והשמ שחרתמ ןכאש םישנאה וניבה תוקסופ-יתלבה הקעזאה תוריפצמ
 הצצפה ןיב ,תועש המכ לש הכילהבו בר ץמאמב .ירדחל יתרזח אל רבכ ינא .דואמ

 .ריעה לש ינשה הצקב הרגש ,הסדה יתוחאל יתעגה ,העיגרל

 םיהובגה םיצעה ןיבו תודשב רותסמ ושפיח םיבשותה .םיתבב אצמיהל הנכס התיה

 .הלילב ףא וקספ אל תוצצפהה .םהיניב ונייה ונחנא םג .בורקה ירצונה תורבקהי-תיבב

 דחפ וליטהו םיינמרגה םיסוטמהמ ודרוהש הרואת'תוצצפב תראומ התיה הביבסה לכ

 םשפנל םיימוקמה םיבשותה תא ובזע םיטייבוסהש השגרה הרצונ .היסולכואה לע הקינאפו

 .בר סרה םהירחא םריאשהב םיסוטמה וקלתסה רקוב םע .תיריווא הנגהל וליפא וגאד אלו

 ,ןנירוה תיבל ונימעפ ונמשו ,התיבה עגרל ץפקש .,סייוגמה יסיגמ ונדרפנ ינאו יתוחא

 אֹל יתוחא ךא ,םימי רפסמ רובעכ ונילא ףרטצהל רומא היה סיגה .פולוזרב רפכל

 .םינורחאה הנוירה ישדחב זא התיה איה .דוע ותוארל התכז

 לש הכילה ירחא .ותוא וצצופי ןפ ונדחפ ,ריטסה לעמ רשגה תא רובעל ונרהימ

 בצמה תא ןיבה אוה .גאדומ דואמ היה אבא .יסחי טקש ררש ןאכ .התיבה ונעגה םוי

 ,םיסורה תגיסנ םע ונל הכחמ המ רעישו

 םיינמואלה םיניארקואהו םיצאנה
 ןוילכב וכיחו יטייבוסה רטשמל ודגנתהש ,ינגרובה דמעמהמ םיינמואל םיניארקוא ויה

 םתוסחבו הלאה םיטנמלאה ונגראתה יצאנה שוביכה ירחא ףכית .םינמרגה אֹובל םייניע

 םינמרגה תא ונתיבל ואיבה םיניארקואה םירטושה .םהלשמ הרטשמ ודסי םינמרגה לש

 םיינפוא ,םיידע ,תורוע ,םייפגמ ,םידגב ,תוורפ :ןוגכ ,ונלש ךרעה יצפח תא ומירחהו

 םושמ ,תודגנתה אלל לכה תא ונוסמ בצמה תרכה ךותמ .דועֹו הריפת תנוכמ ,םישדח

 .שארב רודכ ושוריפ בוריסש

 .ס.סה ישנא לש םאובל ןושארה רקובב .עזעזמ ערואמב תוסנתהל קיפסה רבכ אבא

 המכ דועו ריכזמה תא ,ונגס תֹא ,זוחלוקה שאר תא םהידיל ריגסהל ֹושֹרד םה ,רפכב

 ותוא םג ופריצו הביבסל יבא ןמדזה הרקמב .רפסמב 6 -- תימוקמה הצעומה יליעפמ

 עיגהשכו םירבגה תששב ורי ןכומ רוב וב היהש ןג ךותל םלוכ תא וליבוה .הצובקל

 םע הלועפ ףתשמו ימוקמ "השטיודסקלופ, ,הקנווש טרבלא םואתפ שגינ ,יבא לש ורות

 *- 8 :רוצעל הדוקפ ןתנו ,םינמרגה

 ."וגרוחל ךרוצ ןיא ,םיטייבוסה םע רשק ול היה אל ,בוט ידוהי הז,
 .חוטב תווממ אבא לצינ ךכ

 ףסונ .םיידיב תודשה לובי תא ףוסאל ונתוא וחירכה .םויל םוימ רימחהו ךלה בצמה
 :געלב דנל םירמוא ויה םירנויצילימה .ןויקנ תודובע ינימ לכב ונתוא ודיבעה ךכל

 / ."ונלצא ודבעת םתא ךיא הארנ תעכ ,םכליבשב ונדבע וישכע דע;

 ףלחוה אֹוה םישדח רפסמ רובעכ .דודיוגמ וילעו ןבל טרס דונעל םיבייח ונייה

 .היסולכואה רתי ןיב ונתוא תוהזל לקיש ידכב ,בגלו הזחל דימצהל ונצלאנש ,בוהצ יאלטב
 םש .זומ אבאו לזייר ,הסיגו התסיג לא 'ץשי"זורל הסדה יתוחא הרבע םהה םימיב

 וייח וחפוק תאז הביס ללגבו לומינ אוה ברה ונרעצל .קינוינ הרוכב הנב תא הדלי

 .עברו הנש ןב ותויחב

 ויצו אבצ ישנא םינמרג ועיגה רפכל ונילא .תואטיג לע תועומש ועיפוה םירעב

 םיסורה אוב דע .ןוחלוקה ידרשמ רצחב בצייתהל תוטעמה תוידוהיה תוחפשמה לע

 הנריצ יתוחא
 םייחב ונראשנ ,יחאו ירוה וחצרנש ירחא

 איה .ינממ תרגובמה ,הנר'צ יתוחאו ינא

 םינשב דמעמ יתקזחה הל תודוהו.יב הלפיט

 .תוארונה

 ונכשמהו ונל רקיה לכ תא 'ונדביא

 רתס:-תומוקמ ונשפיח .הוקת אלל תויחל

 תואצוי וניה תולילב .תורעיב םיחיש ןיב

 דאמ השק .בער ונלבס .לכוא טעמ שפחל

 תומירעב תורתתסמ ונייה .ףרוחב רוקה היה

 -יארקואהו םינמרגח י'ע תופדרנ ונאשכ ,שק

 סנב קרו תוומל דאמ הבורק יתייה .םינ

 .םיחצורה ידימ יתקמחתה

 לובסל ,םייתנשמ הלעמל דודנל ונכשמה
 ראשיהל זע ןוצר ונב היה יכ ,ףוס ילב

 סיטייבוסה תא תוארל וניכז םנמאו .םייחב

 .תורצלו סירוסייל אקה אב יכ ,ונמאהו םיאב

 הנר'צ ,יתוחאו ,וננל רזכאתה לרוגה ךא

 ,םיניארקוא םיחצרמ ידיב החצרנ ,הרקיה

 החפשמה לכמו ,םיטייבוסה ןוטלש ימיב רבכ

 .ידבל ינא קר יתרתונ
 תאמ שקבל רפכל האבשכ החצרנ יתוחא

 םלצא ונראשהש םיצפחה תא סייוגה ונינכש

 .וטיגל שוריגה ינפל

 (רפנק) שדח הנשוש .
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 הקבייצאפוק
 -וליק פ-כ קחורמ הקבייצאפוק רפכה

 לע אצמנ אוה .'צשייזורמ םירטמ

 ךרדה הליבומ ברעממ : םיכרד-תשרפ

 -- םורדמ ,קצולל --- חרזממ ,לבוקל

 רפכב .'צשי'ורל --- ןופצמ ,ןייצרוטל

 ויה .תוידוהי תוחפשמ םינומשכ ויח

 ףאו הכאלמיילעב ,םירחוס םהיניב

 התיה רפכבש חמקה תנחט .םיאלקח

 .טאלבדלוג ,תידוהי החפשמל תכייש

 טחוש ,בר היה וז הנטק הליהקב

 ודמל םידוהיה םידליה .תסנכ-תיבו

 -ןהי רפס:-יתבבו יממעה רפסה-תיבב

 .'צשיורב םייד

 -ךאסוא  בורל ןרג רפכל ביבסמ

 ובשייתהש םינלופ רמולכ ,י"םיקינ

 וללה .תינלופה הלשממה דודיעב ןאכ

 םיסחיה .םירדוסמ םיקשמ ילעב ויה

 ךע ויה םינלופה ןיבו םידוהיה ןיב

 -- סיטלוסה .דואמ םיבוט המחלמל

 -וסחיב יחו ינלופ היה -- רפכה שאר

 .םוקמה ידוהי םע תודידי

 וכשמנש ,יטייבוסה ןוטלשח ימיב

 ולסוח ,1941 יני דע 1939 רבמטפסמ-

 וכפה םידוהיה ןהילעבו תויונחה לכ

 .הלשממה ידיקפ תויהל

 ןיבר השמ
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 הזוחאה .ןגאהנקלופיופ דראשיר ןוראבה:ץירפה לש הלודג הזוחא הז םוקמב התיה

 לודגה ירפה ןגבו םיחוורמהו םיפיה הינינבב הטלבו המדא לש םימנוד יפלא לע הערתשה

 ,הייפכ-תדובע הנחמל והוכפה םינמרגה .זוחלוקל הזוחאה תא וכפה םיסורה .הרופהֹו

 הייֿפכ תדובעל הנחמב

 ,דועו ןיסורוד ,ןיציוו ,ןידורוא םירפכהמ תלידוהי תוחפשמ םג ואבוה םוקמ ותואל

 .ג"ק 20 לקשמב ןיזמו םיצפח תחקל ליבשב העש יצח םהל וביצקה םינמרגהש ,ורפיס םה

 וישכעמש ,ונלוכל ועידוה ןאכ .הנה םתוא ואיבהו תולגע לע םהידלי תאו םתֹוא וסימעה

 תייצי אלש ימ .המודכו ןויקנב ,תויאלקח תודובעב ברע דע רקובמ דובעל ךרטצנ

 .תוומ וניד -- חורבל הסני ֹוא ולא תוארוהל

 תא .דחֹא תיבב תוחפשמ שמח ,םיעוער םיתבב תוחפשמה תא ןכשל הארוה הנתינ

 ,םירידו תותפר לש תוילעב "ונכיש, םירבגה

 אנוש ,ירזכא םדא ,ואנוד סנאה םשב .ס.ס טנאנטיול ,הנחמ-דקפמ ונילא חלשנ
 לש וירזוע .םייוגה ללוכ ,הביבסה לכ לע ודחפ תא ליטהש םימדיאמצ ,קהבומ םידוהי

 ידילי םינמרג וא ,הקנווש טרבלא ,ןוגכ ,םוקמה ידילי ,השטיודיסקלופ ויה דקפמה

 :םהיתומש .םינמגרותמכ ושמיש םה .םודאה אבצהמ םילייחכ יבשב ולפנש ,היסור
 .םידוהיב םוקנל תונמדזה ואצמש ,םיניארקוא םתס םג ויה .םמש חמי הקדֹולווּו וטֹוא

 היה רשפאייאש ,תומרונ ונל ועבק .הכשחב םירזוחו הכשחב םיאצוי ונייה הדובעל
 תחלצו םחל 'רג 80'מ בכרומ היה ימויה לכואה .תוצרמנ תוכמ ונלביק ךכ לעו ןאלמל

 לכוא ןתינ םהל .דוחל חבטמ היה םיסורה םייובשל .המדא-יחופת תופילקמ קרמ

 ,הלֿבגה ילֿב םחלו

 םישנא .םידגבה תא סבכל ןובס ונל היה אל ,םיארונ ויה םייראטינאסה םיאנתה

 רשאכ .הנחמה חטש תא םיקנמ ונייה הדובעה תועש ירחא .תדרגה תלחמ ולביק םיבר

 ונחנאו ןוידרוקאב ןגנל םייובשה דחא לע הוויצ אוה ,"עשעתשהל, תצק קשחתה חקפמל

 ,ליפשמ הזחמ הֹז היה ,ןוידריקאה ילילצ יפל ,ודיבש ילכה םע דחא לכ ,דוקרל וניווטצנ
 ,דגנתהל תורשפא םוש ילב ,זואמ ביאכמו עזעזמ

 הנווכב ןיה םינמרגה .םלוס תרזעב תוילעל ספטל םירבגה םיכירצ ויה הליל תנילל

 לביק לשכנש ימ .קלחה ריקה לע ספטל םישנאה תא םיחירכמו תומלוסה תא םיקלסמ
 ,םידגבל דעבמ םדה ץרופ היה תוכמ בורמש םעפ אל הרק .רתֹוי ףאו תוקלמ 5

 דמעמ וקיזחה אֹל םה .הקבי'צאפֹוק וטיגמו 'ץשי'זור וטיגמ םידוהי םג הנחמב ודבע

 ,הזה לבסב ךישמהל אלו םש םניד תא לבקל ופידעה םה .וטיגל הרזחב וחרבו בר ןמז

 הלילחויסח םאו ,ךרע ירקי םירבד םהל איצמהל םעפ ידמ ושרד טנאנטיולה ירזוע

 ,הנחמה ידוהי לצא רנכ ונקורתה תורוקמח לכ .חצר תֹוכמ ונלביק ,םהל וקפוס אל

 ידוד חלשנ ,בהז תועבטו תופילחל רמצ-דב איבהל השירד הלבקתנשכ ,הנורחאה םעפבו

 בשחתהב .הרזע שקבל קצול וטיגל ,העפשה לעבו ביבח דואמ םדא ,ןאמסקוא לאומש

 ,ונייחל תדרל תצק וקיספי הז י"עש חוטב היה ידֹודו ,םירבדה וגשוה ,השקה ונבצמב

 היה אֹל רבדה .הפיזנ לביק אוהו טנאנטיולה לע םינוממל ,הארנכ ,עיגה הז ןינע

 רוב תורכל םהינש לע הוויצ ,טייחכ דבעש םדא דועלו ידודל ארק אוה ןכל ,ודובכל

 דחוימבו הנחמה ישנא לכ תא עזעיז יראבראבה השעמה .םגרהֹו םהב הרי -- םמצעל

 {!!םיתצורב םוקנל לכוא ךיא יתבשח םיתעל .ידֹוד תא דואמ יתבחא יכ ,ילע רבדה עיפשה
 םירדחה דחא .הנחמה ךותב םינמרגה לש םירוגמה יתב תא תוקנל םעפ אֹל יתחלשנ

 חורבל ,תשומחתו קשנ בוחסל ףהד הזיא יב ררועתה םימעפל .קשנ ןסחמכ שמיש
 .יתובשחמב קלחתהל ימ םע יל היה אל ינובאדל .םינזיטרפה םע רבחתהלו תורעיל

 ןיבמ םיריעצה .םינמרגה דצמ ןייוצמ סחיל ונלש הנחמב ֹוכז םייסורה םייובשה

 תוחפשמה ילעב .םירחא תומוקמל וחרבו תכרפמהו השקה הדובעב דומעל ולכי אל םידוהיה
 םיתובע תורעי ויח אל הבורקה הביבסבש ,רתויב עורגהו םהיריקי תא ריקפהל וצר אל

 | ,םינאזיטראפ ויה אלו

 .ינייח .וטיגל תועיסנה וקספ גרהנ ידודש זאמ .ןוציחה םלועה םע רשק ונל היה אל
 וטישוה ונלזמל .םייקתהל היה רשפאייא ונלביקש  לכואהמ .בליןורבשבו הקוצמב ,דחפב
 ,שארמ םכסומ ןמיס יפל ,ויח םה .םינש הזמ ונתוא וריכהש םיניארקוא םירכיא הרזע ונל



 .הז תא םיפסוא ונייה הדובעהמ ךרדבו המדא-יחופת וא חמק תצק ךרדה ידצב ונל םיריאשמ
 .הריעה םכרדב תוליבח "םידבאמ. ויה םירכמ םייוגש הרק .ךרדה םא לע דמע ונתיב

 .בר ןוכיס ךות השענ הז לכ .ונל םידעוימ ויהש םיסירג תצק וא םחל רככ הז היה

 ,םימדל ותוואת תא אלמל ידכ ,הריבעב והשימ סופתל תונמדזהל הכיח קר חצורה-חקפמה

 םה ,םהיסוס לע תיארפ הרהדב ועיפוה וירזועו טנאנטיולהשכ היה רתויב דיחפמ

 ,םד-אמצ ,דקפמ ותוא .םתוא סומרל ולחהו םישנאה לע רשי ונלש הדובעה חטשל !וסנכנ

 לבא ,םינמרגה וירבח י"ע הגגשב גרהנ אוה .1942 הנש התואב דוע ושנוע תא לביק

 שיא האמ גורהל עבשנו דקפמב ורי םינאזיטראפהש העומש ץיפה ,ורזוע ,טרבלא

 .חבטה לחה ךכֹו .טנאנטיולה ייח תרומת

 םינאזיטראפה ואצמ ,לוכיבכ ,הלצאש ,תיניארקואה ןרוגה תלעב התיה הנושארה

 כ"חא .התמשנ החפנש דע ,רפכה ךרד התוא וררגו םירהוד םיסוסל הורשק .רותסמ

 .םהיניעב ןח ואשנ אלש םייוגו ךרדב םהל ונמדזהש םידוהי המכ דוע וגרה

 ,ןײצרוט וטיגל וננתסהו תולילב וחרב תודדוב תוחפשמ .ונלוכ לע ודרי דחפו המיא

 הדובעה תעשב ןכ ינפל הרונ באה .תבֹו םינב השולש ,םאה -- לגיפש תחפשמ ןהיניב

 ,ףסוי ריעצה ןבהו המחלמה ינפלמ ץראב ,לחרו היח ,תונב יתש תואצמנ לגיפש תחפשממ)

 .(המחלמה רחאל ןהילא ףרטצה ,האושה לוצינ

 היה אל .םינקזהו םינטקה םידליהמ ץוח ,הדובעל םירשכ שיא םיעבראכ ונראשנ

 .גינק םשב שדח הנחמידקפמ אב םייתניב .דובא ונל הארנ לכה -- חורבל ןאל ונל

 הנחמה לע דקפל חלשנ טנאנטױלה .םירחא תאז ֹוׁשֹע ,ונתֹוא לסחל היה אל ודיקפת

 .עפשב איצוהל ונחלצהש ,תיאלקחה תרצותה לכ תֹא אבצל קפסלו

 םידוהי תפיטח

 ילוא עגרל המדנ היה ,םירחא תומוקממ םידוהי םע ונשגפנ אלו םינותע וניאר אלו תויה

 :ונתועט לע ונתוא ודימעה רהמ שיח ךא .םייחב ראשינו רמגיי לכה ,םעזה ימי ורבעי

 יתש .קבטה יעטמב ונדבע םישנ דועו יתודוד ,ינא .תבשב ,לֹולא שדוחב הז היה

 ,דבע אבא .הנחמה יניינבב ,הרקמב ,םוי ותואב הדובעל ורדוס ,הסדהו הנשוש ,יתויחא

 םידוהי םירבג דוע ודבע .הנחמה חטשב דימת היהו ירפה-ןגב וא תוממחב ,ללכ ךרדב

 .הירגסמבו הירגנב
 הצר (לארשיב תאצמנ ,שדח המש התע) רפנאק הנשוש יתרבחב יתנחבה עתפל

 :התנע איה הרק המ יתלאש לע .יכבב ונרבעל

 ."םידוהיה לכ תֹא םיפטוחו םילייח ןומה םע תויאשמ ועיגה הנחמל .אב ונפוס,

 ,האלו הרש ,יתודוד .הירוה תע התוא ויה םש ,םתיב ןוויכל ץורל הכישמה איה
 .הסדה לש קוניתה לעו םהידלי לע ימא הרמש וב ,ונתיבל דימ וצר

 ברקתהל יתלחתה .ישארמ םיהובג ויהש םיעטמה ךותב ,תוצע תדבוא ,ידבל יתראשנ

 םע הבור דחא לכל .םיניארקואו םינמרג םילייח םע תיאשמ הפלח עגר ותואב .ךרדל

 ולכי אלש םינקזה תֹא ףוסאל ,םידוהיה יתב ןוויכל ועסנו יב וניחבה אל םה .ןודיכ

 ,הדובעל תאצל

 תיברמ תאצמנ וב ,הנחמל ץורל וא התיבה ץורל -- תושעל המ יתעדי אל עגרל

 יל הנתנ אלש ,הרכמ היוגב יתשגפ 'ב הסינכל בורק .הנחמה רבעל יתצר .יתחּפשמ

 .רחא םוקמל ןטלמנ ןהו שחרתמה לע אמאלו יתויחאל ועידוה הירבדל ; ךישמהל

 ,יתובקע לע יתרזח .יכרד תֹא המסח שממו עבשיהל הלחה ,יתענכוש אלש התאר היוגהשכ

 תוקחרתמ ,םישנא תוסומע ,תויאשמ שולש יתיאר עתפל .העוצפ היחכ הדשב יתצצורתה

 יתנחבה .םישנאה תא תוהזל יתלוכי אל ,םירטמ תואמ המכ לש קחרמה ללגב .הנהמהמ

 .םש תואצמנ יתויחא םגש החוטב יתייחו שאריתוחפטמב םישנב

 רעיה לא םיחרוב ונא

 יתטלחה הינש התואב .ייחב רתויב םישקה םיעגרה הלא ויהש ינמוד .באכמ טבצנ יבל

 .הנחמל ךרדב בוש ימצע תא יתאצמ עגר דיספהל ילבמ .דבל ,הלילח ,ראשיהל אל

 ,יל הנע אוה .,רתיה לרוגל ותֹוא יתלאש .דאמ ונשגרתה .אבאב יתשגפ ךרדה תיצחמב

 תאזה החפשמה .יקסניבוד תחפשמ לצא הנחמה ךותב ואבחוה הסדהו הנשושש ןכתייש

 רצינש דוד

 ינפל תמ אוה ;חפנ היה ,לאומש ,ויבא

 ;םינב ינש ,לחר ותשא ןראשנ .המחלמה

 ךישמה דוד .(לטיג) הינג תבהו ,השמו דוד

 -רפה לועב אשנו ,תוחפנ ,ויבא לש ועוצקמב

 .החפשמה לש הסנ

 ינמרגה םונהיגה

 -מב וליחתהו 'צשיזורל םינמרגה וסנכנשכ

 וכילוהש י"ע םידוהיה תא ךדימשהל סתמי

 -יתה אלו ךוד םהל ןימאה אל ,ללוש םתוא

 לש ותימאל ,ויה רשא ,הדובעה תוגולפל בצ

 -תה אוה .תוומל םינודינ לש תוגולפ ,רבד

 תפצר תחתמ רוב רפח ,תוריזגה לכמ קמח

 ,ריעצה ויחא סע ךחי אבחתה וב ,םרדח

 הדימעהו המדאה תא הרשי םאה .השמ

 תודוה .אובחמל חתפה תא ריתסהל ןחלוש

 -וההו תויצקאה לכמ ויחאו ךוד ולצינ ךכל

 .ריעב םינמרגה ונגריאש ,גרוהל תואצ

 תאצל ויחאו דוד וצלאנ וטיגה םקוהשכ

 תריפחל וחקלנ לטיג ותוחאו אוה .רובה ןמ

 םאה .פולזרב רֿפכב תיאלקח הדובעלו לובכ

 .וטיגב וראשנ השמ ריעצה ןבהו

 םידחא תועובש ,(1942) ב"ישת לולא יי

 לכ תא םינמרגה וריבעה ,הנשה שאר ינפל

 םתוא ואיצוה ,ריעל צוחמ וטיגה ידוהי

 םייח ורבק 12 ליג דע םידליה תאו גרוהל

 .םיחצרנה םידוהיה סע דחי םיחא-רבקב

 ויחאו ומא םתומ תא ואצמ וזה הטיזשב

 .דוד לש ריעצה

 אוה .וטיגל ךוד רזח אל םוי ותואב

 לצא טלקמ םוקמ אצמו ותוחא סע חרב

 .פולוזרב רפכב ,ומש רודובח ,יניארקוא רכיא

 -יטצהש ,ומע ינבמ ךיחי יניארקוא הז היה

 ןכיס רשא ,םידוהיל תרעובה םתאנשב ונ

 .הרומת לכ אלל םידוהי ליצהו וייח תא
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 לש הצובק הביבסב הנגראתהש ירחא

 םיניארקוא םינאזיטראפ --- ''םיצבורדנאב,,

 -בו םינמרגב ומחלנש םיימשיטנא-סיינמואל

 ומצע תא דוד האר -- דחי םג םינלופ

 םינלופהו סיכ'צה םירכיאה ןיב רתוי חוטב

 ,םיטעמה תומוקמה דחא -- ובו'זוא רפכבש

 ךגנ דהי םידוהיהו םינלופה ומחלנ סהב

 | ."םיצבורדנאב,,ה

 העיוה רורחשה תעש

 םודאה אבצה ררחיש 1044 תנש תליחתב

 ,שפוחל ואובחממ אצי ךודו 'צשיזור תא

 אוה .המחלמה תונש לכ עגעגתה וילאש

 ררוצב םוקנל ידכ ,םודאה אבצל דימ סייגתה

 .ומעלו ותחפשמל וללועש המ לכ רובע יצאנה
 התיהש ,תיסור הדיחיל ףרוצ ערה ולזמל

 -בש ששה אוה .םיניארקואמ קר תבכרומ

 ביאב תולקתיה לש הנושארה תונמדזה

 םיניארקואה םילייחה ידימ ןברק לופי יצאנ

 אבצל סייגתהו הדיחיה ןמ חרב ןכל ,םמצע

 .הנבורב ינלופה

 רבע וב םוקמ לכב .תיוחל הלשנ אוה

 .ומע ינב לש ינומהה חצרה תובקע סע שגפנ

 ,קנאדיימ תוומה-הנחמל ותוא איבה לרוגה

 תומירע תא האר אוה .ורורחש ירחא דימ

 םיחאה-רבקו תורעשה ,םיילענה ,םידגבה

 .םיחצרנה םידוהיה ינומה לש םייקנעה

 בייואב םוקנל ןוצרה תא וב קזיח הז הזחמ

 וב לקתייש םוקמ לכב יַצאנה

 ךודגה לש הייננשה היזיוידל ףרוצ דוד

 ףתתשה אוה ..םינחתותה תדיחיל ,יעיברה

 הנתינ ןָאכ .1945 ראוניב השראו שוביכב

 .םינמרגב םקנ תֹהקל תונמדזחה הנושארל ול
 -תתסהש םינמרגה םילייהה תא טפיח אוה

 םהב גרהו ,םיפתרמבו ריעה תוברוח ןיב ור

 לש שרופמה רוסיאה תורמל ,םחר אלל
 יבשב םתוא תחקל התוויצש ,הדקפימה

 .אבצה תונוטלש ידיל סתוא רוסמלו
 ףתתשהו םישוביכה עסמב ךישמה אוה |
 -וקשטיודו ןרוט ,'צשוגדיב םירעה שוביכב

 -שטיוד הרוצנה ריעה לש שוביכה תעב .הנורי

 לעפוהש ,חתותה ךיל ינמרג זגפ לפנ הנורוק

 אוהו וגרהנ םילייח השולש .ךוד ידי לע

 .אבצהמ ררחוש התונש ירחא .השק עצּפנ

 .ץראב אצמנ ,ידוהי ,ודקפמ

 -ןרבפב .ןילופב דוד ראשנ המחלמה ירחא

 .ויתונב יתשו ותשא סע אראל הלע 1957 רא

 (לטיג) הינג ותוחא םג תאצמנ צראב

 .יקסנליו
 (''םשו די; ןויכרא)
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 ןמ םיאצוי םישנא ויה םה .תבשה םוי תא םירמושה םיקינטובוסה תכל תכייש התיה

 | ,המחלמה ךשמב הברה ונל ורזעש ,ללכה

 ,ידרוא אידאיד םשב םירכומה םייוגה דחא לש ןרוגל ונסנכנ ינאו אבא .דרי ברעה
 .אובחמב אבא ראשנ םש

 ,ינממ הריעצה יתוחא תאו קוניתה םע אמא תֹא שפחל יתאצי רחשה תולע ינפל

 תומשב יתארק ,יתקרש .רעיל יתעגהו יתכשמה ,ונלש תיבה ינפ לע יתרבע .תימלוש

 ,רעיה תברקב םתוא אוצמל יתחלצה תובר תועש ירחא .תואצות אלל ךא ,ונתחפשמ ינב
 ותשא .בליבוט לבא ,םידליב לפוטמ היהש .ינע םדא ,םירכיאה דחא לש האובתיהדשב

 ,ןוזמ תצק םהל האיבמ התיה

 ,תֹא ול עידוהל ,אבאל ימעפ תא יתמש רקוב תונפל .הלילה ךשמב םתא יתראשנ

 .תוברקתמו תוכלוה תויומד יתשב יתנחבה בר אל קחרממ .תילולפא דוע התיה .תושדחה

 ץמוא יתרזא .םדשח תא ררועל יתדחפ לבא ,יתובקע לע רֹוזחְל יתיצר .דואמ יתלהבנ

 הנשוש יתויחא ויה תוימדה יתשש הלגתנשכ ונתחמש התיה הבר המ ,תכלל יתכשמהו
 .אובחמ שפחל רעיל תודעומ ויה ןהינפ .הסדהו

 אתבסו אבס תומ

 .אבא לא יכרדב יתכשמה ינאו קוניתהו הלוש ,אמא תא אוצמל הפיא ןהל יתרבסה

 ,הפצרה לע תוצונ לש לילב .ךופה היה לכה .המינפ יתצפק .ונלש תיבה ינפ לע יתרבע
 אמאש הליבחב יתרכזנ .תחא ףא יתפסא אל .הניפ לכב תורוזפ החפשמה ינב תונומת

 תלדה ךרד יתקמח .התוא יתאצמ .תעבטו ןועש ,םידב ינימ ינש הב ,ןסחמב האיבחה

 ןמסקוא השמ ,אבס תע התואב והש םש ,תיבל רטמ 200-2 לש קחרמ יתצרו תירוחאה

 תחא החפשמו טיפוק 'בגו קוינ'צרוט לדארפ הדוד ,תונקז םישנ יתש ,הקבר אתבסו
 ידוהי, לש תוריינ ול ויה .ודיחי ונבו ותשא םע ועוצקמב עבצ ,קאבדוא םייח -- 'ץשי'זורמ
 ,העֹרל וב ועגפי אלש חוטב היהו "?יבויח

 ,לוסיחה ןמזב םיחצרמה םתוא ואצמ אל ,תישארה ךרדהמ קחורמ היה תיבהש ןוויכ

 דחי טלמנש ,(ידוד) ריעצה םנב לאו ונילא ףרטצהל אתבסו אבסב יתרצפהו יתסנכנ

 ליחתהל וצר אל םה .םוקמהמ זוזל וברס רתיה לכו אבס .רעיל וידלי ינשו ותשא םע
 :רמא אבס .םינקז רבכ םהו םידודנ ייחב

 יו ןאכמ רהמ יצור ,לצניהל הלוכיו הריעצ הדלי תא ,|
 ,רובש בלב םתוא יתבזע .תופיקתב רמא אוה תונורחאה םילמה תא

 ןתלת הדשל ימצע תא יתכלשהו ןטק קחרמ קר רובעל יתחלצה .ריאה רקובה

 וב .תיבה ןוויכל תישארה ךרדהמ תדרויה םירכיא תלגעב ןיחבהל יתלוכי ןמז ותואב
 ידכ ,תיבב ותא ויהש הלא לכו אבס תא וחקלש ,היצילימה ישנא הלא ויה .אבס רג
 ועיגהש ינפל ,ָאװָאשאב רעיב םלוכב ןריש כ"חא ונל רפוס .םינמרגל םתֹוא רוסמל

 ..ץשי'זור וטיגל

 םיבוט םייוג םג ויה

 ,קוצשאד יידורוג רכיאה לצא הלילה דע וניכיח .אבאל יתעגה הליחזבו הפופש הכילהב

 ,החפשמה ינב רתי םע ךחאתהלו רותסמ וב אוצמל ,רעיה ןויכל ונאצי רקֹוב תונפל

 ,הנחמה לש ןושארה לוסיחה ירחא םייחב וראשנש

 ,לפשומ ומצע תא שיגרה התע .תווקתו תומולח לעב ,האג םדא דימת היה אבא

 :רמא וליפא השלוח לש עגרבו -- שאוימו אכודמ

 : .'!םלוכ םע תכלל היה בטומ ילוא,
 בושיהו רואנה םלועהש ,הנומא ונב ררועל םימעפ הברה הסינ אוה תאז תמֹועל

 .ונתוא ןריקפי אל לארשי-ץראב

 רבכ לבא ,םימשה תפיכ תחת ןושיל ,רעיב דוע אצמיהל היה רשפא תע התואב
 ידירש םש ויה ."םירקנוב, ונל ונישע ןכל ,ידוסי רתוי רודיס לע בושחל ךרוצ היה
 תולילב .רותסמ םש ונאצמו םיפנעב ןתֹוא וניסיכ ,הנושארה םלועה תמחלממ תוריפח
 דוע ואצמנש רזגבו המדא-יחופתב וקפתסה םירגובמה .ןוזמ תצק גישהל תאצל ונצלאנ

 | ,בלח טעמ איבהל יחרכה היה תוקוניתל ,הדשב



 .תואטיגהמ וחרבש םיריעצ תצובק םהיניב ,שיא םירשעכ דוע רעיב ויה ונדבלמ
 תולילב .םידלי תולעב תוחפשמ לש תולבגמה םע ובשחתה אלו םיריהז ויה אל םה

 היהש דגב הזיא םג םימעפל ,ןוזמ "םיבחוס,ו רעיה תברקב םירכיא יתבל םיבנגתמ ויה
 .תיניארקואה היצילימה ינפב ונישלה הלאו םירכאה תא וזיגרה הלא םישעמ .ץוחב יולת

 לש גגה תילעב וא ןרוגב רתתסהל ונחלצה םימעפל .רעיה לע הטישפ ינפמ ונששח

 .השולשיםיימוי םירכאה דחא

 .רעיה תברקב ורגש ,חאו תוחא ,םירכיא גוז דצמ דחוימ סחימ ונינהנ איהה הפוקתב

 ,לכוא תצק ונל וקפיס םגו םלצא אבחתהל ,םעפב םעפ ידמ ,ונל ושריה םה

 .שופיח םש ךורעל גגה תיילעל תולעל תחא םעפ ושרדו ונב ושיגרה רפכהמ םיריעצ

 .תונושלקב שקב רוקדל ולחהו ןלע םיריעצה .תיבה תלעב לש היתורצפה ורזע אל

 וליג אל םה -- םיסנ ךוע שיש הארנ םלוא ,יבג לע ןושלקה לש ודוח תֹא יתשגרה
 ,ונליבשב בוט היה אל רבכ הז אובחמ .וקלתסהו ונתוא

 םואתפ העיפוה ,בערמו רופכמ לובסל רבכ ונלחתהשכ ,םירחואמ ויתס ימי םתואב

 ,יתויחא יתש תא לוסיחה ןמזב האיבחהש השאה התוא ,הקסניבוד היראמ 'בג רעיב ונלצא

 ידכ ןטק חפ'רונתו אבאל םיגורס רמצ יברג ,םחל ,בטיה הווסומ ,לס ךותב ונל האיבהו

 הנחמהמ מ"ק 5"כ לש קחרמ הכלה בר ןוכיס ךות .והשמ לשבל םגו םמחתהל לכונש
 .האלפנ השא התיה איה .קיודמה ונאובחמ םוקמ תא תעדל ילב ,ונתוא שפחל רעיל

 ילושב ורגש ,"םיקינטובוס, ,ןיטולוב תחפשמ םהה םימיב ונל השיגה הבושח הרזע

 ,תונטקה היתונב יתש י"ע םח לישבת םימעפלו םחל ונל תחלוש התיה החפשמה םא ,רעיה

 לבקל תואב ונייה תמכסומ הקירש י"פעו רעיב תורפה תא תוערל ,לוכיבכ ,ואציש

 ,ןוזמה תא
 .רטומלרפ היצנומ -- 'ץשי'זורמ רוחבב ונלקתנ ןוזמ רחא ונלש םישופיחה דחאב

 ,אובחמ םוקמ אללו בער .הביבסב רז ,דואמ אכודמ היה אוה .יתוחא לש דידי היה אוה
 דחי ונייה .הנשושו אבא וכיח םש ,הרכיאה לש גגה תיילעל ונתא ותוא ונחקל

 .םישנא השימח
 לע הכוב הלחה ,רוחבה תא התארו ןוזמ תיבה-תלעב ונל האיבהשכ .,תרחמל

 הילעהמ ךרי ריעצ ותוא .הייחב םלשת איה ונתוא ואצמי םא ;רבג ,רז שיא ונאבהש

 .דיספהל המ רבכ ול ןיאש רמא אוה .םירכיאה יתבב םויה רואל בבותסהל לחהו
 והוגרהו היצילימה ישנא ואב םיימוי רובעכ ,םנמאו

 רעיה לע תוטישפ
 ושפתנ רעיה לע תוטישפהו תוקירסה תחאב .תונוסא ונתוא םידקופ ולחה טאליטאל

 םהלש רקנובה .םהידלי ינשו האל ותשא ,ןאמסקוא היסוז-רכשי דודה םהיניב ,םישנא 0

 םה תאז תמועל .הסדה יתוחאבו ירוהב ושיגרה אל םירנויצילימה לבא ,ונלשל בורק היה

 ,התמכ היבשח הארנה יפכ .הציב ךותל הלפנו החרבש ,הלוש הריעצה יתוחא לע ןרי
 םלוכ .םתוא סופתל וחילצהו םוקמ תברקב ויהש םיריעצ ירחא ףודרל וכישמה ןכל

 ,וניריקימ הרשע ונלכש בוש .קצול וטיגל ךרדב וחצרנ

 לש קוניתה .םימיא רוק ררש .בוזע תיבל ונעגה .רעיהמ םירופס םימיל ונאצי

 הרק םימיה םתואב .םוקמל םוקממ ונדדנ .ונתוא ולגיש ונדחפ .קספה ילב הכב הסדה

 | .דירחמ הרקמ

 שפחל אצי החפשמה יבא .םהידלי ינשו 'ץשיזורמ דלפנזור גוזה היה רעיב ונתא

 .םידוהיה רתי אובחמ יוליג תרומת םייחב וריאשהל וחיטבהש ,היצילימה י"ע ספתנו לכוא

 ,םלוכ תא וחצרש ןבומ .יתחפשמ התיה וב ,רקנובה לע עיבצהש דע והוניעו והוכיה

 | ,ומצע ותוא ללוכ

 ראשיהל התע-תעל ונטלחהו רקנובה תֹא תצק ונמקיש .רעיל ונרזח הרירב רסוחמ

 .ןוזמ שקבל ונל תורכומה תוחפשמה תחאל ,ינאו הנשוש ,ונאצי .םש

 םינטק םיסנ
 ונלש רקנובה חתפ תא וליג םה .רעיה לע היצילימה הטשפ בוש שממ םוי ותואב

 יתֹוחאו הנשה ןב הדלי םע הסדה יתוחא ,אמא ,אבא .הצוחה תאצל ויבשוי לע וויצו

 סמוקתהל וסינ םיריעצ

 תולועפל ןגראתהל וסינש םיריעצ ויה וטיגב

 ,םתעדל .ךכל ודגנתה "םינקזה,, ךא ,תוזעונ

 רובעי דע דמעמ קיזחהלו לובסל היה בטומ

 םה .תוינמרגה תויחב תורגתהל אלו ,םעז

 יפכ ,רמה ףוסה תא םמצעל וראית אל

 הטקשה סתוגהנתה יכ ,ויק םה .היה הזש

 תודגנתה תלועפ לכש ךועב ,םתלצהל איבת

 .םיירסכא םקנ ישעמ הירחא רורגת

 םודאה אבצב

 ונשגפנו םיאובחמהמ ונאצי םיסורה אוב סע

 .צשי"זורב דלאו הקסוי לש ותיבב שיא 4

 ונחרב ריעל םינמרגה ורזח רשאכ סלוא

 רחאל .ןטסורוק דע ונעגהו צרביק ןוויכל

 ונרסה תבכרה תנחתב םימי 23--2 וניהשש

 .אשי"סרל ונכרד ךישמהל הנווכב ינראסל

 ,רזײב לסוי ,אראווש השמ) ונסייוג ןאכ ךא

 אבצל (יכונאו ךקייל שיבײל ,רטכש ןרהא

 .םודאה

 בוקראחל ונרבעוה רפסמ תועובש ירחא

 ,יניפה לובגב תינופצה תיזחל ונחלשנ םשמו

 .בוקראחב ראשנו הלחש ,רזייב לסוימ אוח

 תחאב .הירגנוהל יתעגה םודאה אבצה סע

 -או למיירטש שובה ידוהי יתיאר תויונחה

 -ארה רשקה היה הז .שידיי םירבדמה םישנ

 קותינ רחאל שידיײה הפשהו םידוהי סע ןוש

 .תובר תוארונ םינש לש

 -רה חרזמל ינחלשל םידמוע יכ יל עדונ

 רשק ןמוה לכ יתשפיח ינא םלוא .קוח

 רטכש ןרהא .ברעמל עיגהל ךרדו סידוהי סע

 םודאה אבצב םילייחכ ולפנ ךקייל שיביילו

 ;םיממרגה סע ברקב

 -ירבה,, ןוגראל ךרדה תא יתאצמ ףוס-ףוס

 עיגהל םידוהיל רזעו תרתחמב לעפש ,"הח

 הייהש רחאלו ,הניוול יתעגה .לארשי-צראל

 יתילע צנילב יאקירמאה םיטילפה הנחמב

 .צראל

 םיובנזוו יבצ
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 זובב .קוניתה תא תיסכל הוװיצ םירנויצילימה דחא .רקנובהמ ואצי הלּוש הנטקה

 םירטושה ןיב הריכה עתפל ."ץרחנ ונלרוג ירה ?המ םשל, :הסדה הלאש הינוריאבו

 "אל; :הנעשמ !התוא ריכמ אוה םא ,הלאשו יממעה רפסה:תיבב התא דמלש ,דחא

 :בגא ךרדכ הריטפה איה

 ."יתוא ריכמ ךניא ןכל ,הדמע לעב תעכ התאו ,ילש עשפה הז !הידוהי ינא ! ןבומכ,

 .רבד הנע אלו הב לכתסה אוה
 .החפשמה םשל אבא תא לאשו ,רעיה לע יארחא היהש ,רחא רנויצילימ שגינ זא

 | :רמא .קויני'צרוט ונל םיארוקש ול עדונשמ
 יכ .קחורמ םוקמל ןאכמ וכל .םכל חלסנ םעפה .םיבוט םידוהי םתאש ונעמש,

 ."םישופיח םעפ ידמ םיכרוע תאזה הביבסב

 םירנויצילימ םתואש ,םירכמ םייוג ונל ורפס ,רפכב ונלש םיילילה םירוקיבה דחאב

 עוגפל אל םירוחבב וריצפה ולא .ונתחפשמ תא וריכהש תויניארקוא תורענ םע םילבמ

 .קויניצרוט םשה תא תאשונה החפשמב

 ונחור הלפנ םואתפ .תוירי ידה ונעמשו רעיה תברקב םוי ותוא ונייה ינאו הנשוש

 איצוהל ילבמ םיטקש םידעצב רעיל ונכלה .ונלש החפשמה'-ינב לרוגל דאמ ונגאדו

 יתללפתה עגרלו ,רהמ עיגנ רבכש יתיצר יתבשחמב .יבל תוקיפד תא יתעמש .הגה

 ,לכמ ארינה תא תוארל אל ידכב ,ףוס ילב ךשמית ךרדהש

 םשב ונארקו חתפל דחפב ונשגינ .טקש היה .ןשע הלע אל .רקנובל ונעגה

 שיש .ונל רורב היה תעכ .סנב ולצינ בוש .הרקש המ לכ תא ונל ורפס םה .םירוהה

 רפכל ואצי הלושו הסדה לש הקונית םע אמא .רעיל ץוחמ רחא םוקמ שפחל ךררוצ
 ,רעיב םירתתסמ םידוהיש רבכ ועדי תיארקואה היצילימהו םינמרגה יכ ,תוחורה ועגרייש דע

 רקיה אבא תומ
 ינשו לגיפש תחפשמ ונילא העיגה םייתניב .הצע סכטל ונראשנ ,תויחאה ,ונאו אבא
 הביבסב קומעו לודג ידוסי רקנוב דחי תונבל ועיצה םה .ןתנו לארשי :םילודג םינב

 ,1942 רבמצד הז היה .השקה ףרוחה תארקל ןגראתהלו תקחורמ

 קינלרוג לאומש ,ץרב והילדג :'ץשי'זור ינב ,םירבג השֹולש ונילא ופרטצה ןמז ותוא
 .ל"ז ןמכוה גילז םהיניב ריעצהו (הרדחב התע)

 הסדה ,אבא ינמז רקנובב וזכרתה ,רעיב התע'תעל ראשיהל הטלחהה ירחא

 םתב ,לגיפש תחפשממ םירוהה ינש ,קחצי ריעצה הנב םע ןאמסקוא הרש יתדוד

 ונחלצה אל גלש תפוס ללגב .רפכל ונאצי ינאו הנשוש .הלש תקוניתהו הכרב הלודגה
 ,רעיל רוזחלו ברעב שגפיהל ונרבדנו םידרפנ תומוקמב ונראשנ .רוזחל

 .רוזחל ןאל רבכ ונֹל ןיאש ,הרמאו יכבב הצרפ איה ,ןוזמה םע הנשושל יתעגהשכ

 יתא יאוב, :הינפל יתננחתה .וגרהנ םלוכו רעיב הטישפ התיהש הל ורפיס התע הז
 :הלשב איהו ,"םרבקלו םתוא תוארל ינוצרב

 החפשמה ינב ראשל םיברוא םיניארקואהו םינמרגה יאדו .ליעוהל לכונ אל,

 ,"בויא תרושב תא הל רשבלו הלושו אמא תא שפחנש בטומ .ונגרהל תנמ לע

 קוניתה תא עיגרהל םויה לכ הלמעו 90 תבכ הינלופ הנקז לש התיבב הבשי אמא
 ונלוכי אל !םייחה ןיב תאצמנ אל רבכ ומאש השגרהה ֹול התיה ילוא .הסדה לש
 ןקלמֹוא בויבטאמ םשב דידי רכיאל יתשגינ .הרק הז ךיא תעדל וניצר .ןוסאה םע םילשהל

 ,םיצע בוטחל ךלוה וליאכ ,ןזרג חקל ,וסוס תא םתר אוה .םויאה וננוסא לע ול יתרפיסו

 םיטרפ ול ועדונ םייוגהמ .רקנובה תברקב םיגורה ובכש םלוכש ונל רפיס ,רזחשמ

 דא ,םוקמה ינפ לע רבכ ופלח םה .םיבלכ תרזעב ךרענש שופיחב ולגתנ םה :םיפסונ

 .םהב וריו טשפתהל םהילע וויצ ,םלוכ תא ואצמ .ורזח .תקונית לש יכב ועמש עתפל

 .םיתמה תא ורבקו יאשחב ואב םה תרחמל .םייחב דוָש וראשנ לגיפש תחפשמ ינב ינש
 לצא ןומ שקבל םאובב דחא ברע .חביבסב המ ןמז דוצ ורתתסה לגיפש ינב ינש

 ,רצחב םגרהו ויבא תיבל וירבח םע אב אוה .ינמואל ,ונב י"ע ולגתנ יניארקוא רכמ

 תמירעב ןמז ותוא הרתתסה (םינושחנ ץוביקב ,ןניק התע) עבשיתב הנטקה םתוחא
 ,החפשמהמ הדיחי ,הלצינ ךכו המויק לע ועדי אל םיחצורה .רצחב שק



 !םוקי ימ - ןטק דלי םד תמקנ
 חכב אוה .ואפק וילגרו וידי תועבצא .ל"ז הסדה לש קוניתה םע תושק תויעב ונל ויה
 בלח תצק שקבל םירכיא תיבל םיברקתמ ונייהשכ .םוקמל םוקממ ותא ונדדנ .הברה
 דוע רשפא רגובמ .קחרתנו דסח םהל השענש וננחתהו ונתאמ ועתרנ םה .אובחמ וא
 ונתוא םיגרוה ןיה ,םיספתנ ונייה םאו ?לליימ קונית םע תושעל המ לבא .,איבחהל
 .הלאכ םירקמ ויהו .הסחמה ינתונ תא םגו

 םיישדוחו הנשה ןב הפהפיה דליה תא הנשושו אמא ואיבה ,שדוח לש םידודנ ירחא
 איה .היחא םע הרגש הרכיאה תיב ןתפמ לע ,ותנש תעשב הכימשב ףוטע ,ותוא וחינהו
 ,התיבל ותֹוא הפסא

 םה .תימוקמה היצילימל עיגה רבדהש דע שחלתהל ולחה ,וב ושיגרהש םינכש
 ןצמאל הצור איהו החפשמ יבורק ןב הזש ,םהל הרפיס איה .היוגה תא ורקח ,ואב
 .וב וריו תיבהמ וקחרתה ,לומינ אוהש ואצמש רחאמ .,הידימ טועפה תא ואיצוה
 .החפשמה ץעמ ךר ףנע עדגנ בוש

 ,וריכה הכש ,רעיב ועת ןה .קומע ןואכדב הנשושו אמא ולפנ ,ארונה השעמה ירחא

 ונילא ועיגהו ךרדח תא ואצמ וששואתהש רחאל קר .םיימוי ךשמב

 דבואה ןבה
 םירכיא תחפשמ לצא הביבס התואב ראשוה ,רעיב ונתא התיה ומאש ,רחא ידוהי קונית

 ,לומינ היה אל קוניתח .(דוס) טרקס :םש ול ונתנו ותוא ופסא םה .םידלי-יכושח

 םינש המכו םירשע רובעכ .םנבכ םלצא לדג אוה .ותֹוא ליצהל היה ןתינ ךכ-םושמו

 םיבתכמ רשק םהיניב רצונ .לארשיב םיאצמנ ויחא ינשו ומא יכו ידוהי איהש ול עדונ
 .תיתימאה ותחפשמ קיחל דבואה ןבה תבשהל הווקת שיו

 הסהמ תושפחמ ונא

 תובקע ריאשה ונישעש דעצ לכו תוגופה אלל םימי המכ דרי גלשה .זע היה רוקה

 לש תוחפשמ המכ ןיב רופתהל ונצלאנ החונמ-םוקמ ןיאב .שטשטל היה רשפאייאש

 ינש תחפשמ לצא ונראשנ ינאו הנשוש וליאו יקיי'צ תחפשמל הכלה אמא .םירכיא

 ,חינלופ החפשמ לצא ןמזה בור ואצמנ לגיפש עבשיתבו הלוש .בויבטאמ םיחאה

 םידוהי דוע םהילא ואב ונתאמ ץוח .החפשמ יבורק ויה הלאה םירכיאה לכ .יקסראטוק

 ױצרהֹו חוכה םהל דומעיש ,יבלב יתללפתה .תיזחה ןמ תושדח עומשלו ןוזמ שקבל

 דחאש ,הנכסה היופצ התיהו םיבר םידליב תלפוטמ התיה החפשמ לכ יכ ,ונל רוזעל

 ינב לכ תא הרומח הנכסב ךכב דימעיו םלצא ונאצמיה לש דוסה תא הלגי םידליה

 ,םוקמה תא ןמזל ןמזמ ףילחהל ונלדתשה ןכל .תיבה

 םינשי םידידי תרוזע

 שקהיןבתמבש אובחמהמ ונלחז ינאו אמא .דואמ רקֹו ריהב הליל היה 1942 רטסווליס

 תצק ופיסוה .םמחתהלו תיבב ראשיהל ונל התשרה איה .הנקז הינלופ לש התיבל ונעגהו

 ,תואופקה ונילגר תא ונממיחו תועורקה םיילענה תא ונדרוה ,שאל םיצע

 ונצפק .שאב הלוע תיבהש ,הקעצב ןבה הֹרידל ץרפתה תמדקומ רקוב תעשב
 ךרדב .םיינתומל ךע עיגה גלשה .תודשה ןוויכב ונחרבו תוממוחמו תופחי הצוחה

 הוורואל ונסנכנ .ץורל ונקחרה אל .דיימ תולגתמ ונייה יכ ,ץורל ונל היה רוסא תירפכה

 הייופצ התיהש הלודגה הנכסה תורמל .ונתוא ותוארב דואמ להבנש ,םירכיאה דחא לש
 .עעונתהל ילב םויה לכ ךכ ונבכש .םיבר םירכ הילע סימעהו ,הטימב ונתוא ריתסה ֹול

 נתוא הלגי רכיאה ידלי תשמחמ דחאש ,דואמ ונששח

 ןמ ונתוא איצוהו םיילגרה תא ףוטעל םיטוטרמס רכיאה ונל ןתנ הלילה תדר םע

 אצמנ ולצא .יידורוג אידאיד לצא היה רותסמל ןיידע ראשנש דיחיה םוקמה .תיבה
 ותשא .(תירבה תוצראב התע) ןאמסקוא קחצי .,אמא:יחא ,ידוד הכורא הפוקת רבכ

 אוה ,ודבל ראשנ אוחהו קצול תוביבסב הנחממ תויצקאה תחאב וחקלנ וידלי תשולשו
 .יידורוג לצא םוקמה תא ול ונרסמש ונחנאו ונילא עיגהל חילצה
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 תסיפאל ונעגה .הלגומ תואלמ תויחופלש ולעהו ונילגר וחפת תכשוממ הכילה ירחא

 ,ונתוא וסינכה .תיבה תלד לע ונקפד .יידורוג לש ותיבל ונעגה םינורחאה תוחוכב .תוחוכ

 קיזחהל ודחּפ ךא ,לכוא תצק ונל ושיגהו תואופקה ונילגר תא םמחל ידכ שא וריעבה

 בוזעל יתחטבה .ריתסהל רתֹוי השק היה רבגש םושמ ,ונדוד ללגב ולבס יד .ונתוא

 םה .המוקממ ןזוזל הלכי אלש ,אמא תא וקיזחיש יתשקיב ךא ,רקוב תונפל תיבה תא

 ואב יידורוג תיבלשכ ,דלומה-גח ימי ,רומאכ ,ויה םימיה .התעיתעל הקיזחהל ומיכסה
 .םלצא ורתתסהש ידודו ימא תֹא םירזה ולגי אמש ,דחפב ויח וניביטימ .םיבר םיחרֹוא

 הסחמ ונל ונתיש יתשקיבו הנחמה ךותל יקסניבוד תחפשמל קתפ ריבעהל ונחלצה
 קתיה המ הלגא אל .יתוא וספתי םאו ,הנחמל רודחל לדתשאש ,םהל יתחטבה .םתיבב

 רובעכ העיגה תיבויחה הבושתה .תרחא הרירב רסוחמ הֹז שאונ דעצ יתישע .יתנווכ
 תלדש ,וניניב םכסוה .הסינכה רעשל בורק םיקסניבודה לש םתיב דמע ילזמל .םיימוי
 .הליל ותוא החותפ היהת תספרמה

 םיהצורה לש םֿפא תחת

 התיה דוע .הנחמב םתדובעל תאצל םיליחתמ םירכיאהשכ ,םיאתמה ןמזה יל יתרחב

 הליבומה ךרדה לע יתילע הנחמל בורק .תודשב יתכלה ןמזה בורו תילולפא הייורש

 רער .חתפב ולש םיבלכה םע דמועה ,הקדולוו יצאנה חיגשמב יתחגשה םואתפ .רעשל
 לבא .יפוס הז היה יתוא האר וליא .תגסל אֹל ףאו םדקתהל יתלוכי אלו יפוגב רבע

 .םידרשמל ליבומה ליבשב ויבלכ םע הלעו ונויכ תא הניש היינש התוא .סנ הרק
 ,םיישדוח יתראשנ הזה םוקמב .תיבל יתסנכנו רעשל דעבמ יתקמח

 ןכיה רבכ היה אל הל םג ןכש ,הנשוש תא איבהל יתאצי הזה ןמזה ךשמב

 ,תוטימה רדחב תורוגס ונבשי .גורסלו םוקרל ,רופתל דואמ הפי העדי הנשוש .רתתסהל
 ונרתתסהש םוקמ לכב .ונמע וביטיהש לע וניליצמל לומגל תנמ לע די"-תדובעב ונדבע
 םתיב .דסח םחל םילכוא היהנ אלש ונלדתשהו ,םידליל םייברג וא םירדווס ונגרס

 רומשל הכירצ התיח היראמ 'בגה .רודזורפו םינטק םירדח ינש קר ללכ םיקסניבודה לש
 ,םינמרגה ונתוא ןעיתפי אלש ,ןמזה לכ

 ונאצמיה לע הצדי איהו הנחמב תישאר הדיקפכ הדבע יקסניבוד תחפשמ לש םתב
 ינייה הזכ רוקיב תעב .תובורק םיתיעל םלצא םירקבמ ויה ןירזועו טנאנטיולה .תיבב
 ,הנחמה תדקפימ לכ תא תבה הנימזה םעפ .הטימה תחתו םידגבה ןוראב תורתתסמ

 ןמזמ אלש ,םינמרגה לש םתוראפתה תא ונעמש ונלש אובחמה תומוקמב ונתויהבו
 .  .הקבי'צאפוק רעיב םידוהי םע םירקנוב המכ ולסיח

 'בגה .םיצאנה ידיסחו םינמאנ םיחרזא לש םינפ ןדימעה יקסניבוד תחפשמ ינב
 :הנווכב ,הלאש היראמ

 תֹא "..האופרל ידוהי יתיאר אל הנחמה קוריפ זאמ ?םתוא םיאצומ םתא ןכיה,
 .ןוראה ךותב ןטק קחרממ יתעמש הלאה תוחישה לכ

 אובחמה םוקמ תא בוזעל ונצלאנ ,םינמרגה תערל הנפימ תיזחב לחשכ ,1943 ויתסב
 ,רפכב רגש ,אוה ףא (תבש-רמוש) קינטובוס ,וניביטימ לש ויחאל ונרבע .יקסניבוד תיבב
 קודה רשק לע ונרמש ללכב .תושגפנ ונייה בושו םייעובש-עובשל הנשושמ יתדרפנ

 לע .הביבסב רתתסהש ידוהי לכ םע שגפיהל םג ונלדתשה .אמאו תויחאה ,וניניב
 | ,ךכב הכורכ התיהש הנכסה ףא

 היביטימש .השראוומ הטילפ תידוהי הרוחב לש המויק לע יל עדונ תע התוא
 ,םהילא ףרטצהל הדחפ הרוחבה .תוינלופ תוחפשמ לש זוכיר םוקמל רובעל וננוכתה

 םוקמ .ונילא התוא איבהל ונטלחהו רבדה תא ונלקש .ונתא שגפיהל השקיב ןכל

 .יקסראטוק תחפשמ לצא תויהל ךירצ היה שגפימה

 הנשוש לש התומ

 הארמ הל התוושהש ,הלודג תינוחרפ תחפטמ השאר לעשכ רקוב תונפל האצי הנשוש
 אצמנש ,וקשמב דובעל ולש תרזועה םע עסנש ,ינְלֹופ לש ותלגע לע התלע איה .ירא
 .הידוהיה לש האובחמ םוקמל בורק



 ?קיפסה הנשוש .דיימ גרהנ ינלופה .םהילע תוריל וליחתה רצחל הלגעה הסנכנשכ

 זרוחבה תא .הינלופכ התוא וגרהש הארנו ,םיירא תוריינ הל .ויה .ךרד תרבכ ץורל
 .רעיב הולתו םוי ותוא םיחצורה וספת ליצהל וניצרש

 זרזועה .ותוא לסחל ידכ ינלופה רכיאל ובראש ,םיינמואל םיניארקוא ויה םיחצורה
 .הלצינו רחא ןוויכל החרב ינלופה לש

 ויה ןה יכ .ןוסאה לע רבכ עדונ הלושו אמאל .תוער יל אבינ יבל .רבד יתעדי אל

 יתבבותסה תועש .הנשוש תא שפחל יתאצי שיאל רפסל ילב .חצרה םוקמל תובורק

 יתשגינ .יתחלצה אלו התוא םירהל יתיסינ .הפוגה תא יתיליגש דע ,רעיה תברקב

 וראת אל םה ."םיתמה תייחת , :םיעתפומ ילע ולכתסה םה .יל ורזעיש יתשקיבו םייוגל

 יל רוזעל וצר אל םה .הביבסב םידוחי ןיידע שיש םמצעל

 .חנשוש לש התייוג תא איבהו הלגעב ,יקייצ לוטאנא ,ריעצ רוחב אצי תרחמל

 הדבא .יקסראטוק תחפשמ לש התיב רצחב התוא ונרבק .ודצמ הרובג השעמ הז היה

 ת'דוהי שפנ תלצהל ךרדב הבליבוט ללגב ןברק הלפנש ,שפניתנידעו הבוהא תוחא ונל
 ,ינאו הלוש ,אמא ונרתונ .תחא

 בלכ לש הנולמב
 אוה גאושניתלב היה רוקה .רתֹויב םישק ושענ ונייח יאנת .,1944 תנש ףרוח
 ונל קיצה ריקה ןמ ץוח .המישנה תולכ דע בלה תא ץוויכו ףוגב הניפ לכל רדח

 הסוכמ היה ףוגה .תועובש וקרוס אֹל תורעשה .הפלחהל םידגב ונל ויה אל .ךולכלה

 אלש יתללפתה ךא .תוומה תֹא ילע יתשקיב .ונייחב ונסאמ -- רוציקב .תדרגו םיעצפ

 .ןכ ינפל יתוא ונעי

 לש הנולמב תיבה רצחב יתלקתנ הב רתתסהל גג'תיילע ירחא םישופיחה דחאב

 לכתסהו חתפב בלכה בשי יתררועתהשכ .יתמדרנ תופייע בורמו המינפ יתלחז .בלכ
 זכשא אל םלועל .רמה ילרוגב תופתתשה עיבמ וליאכ ,חובנל ילב ,רזומ טבמב ילע

 .הזחה טבמה תא

 תצק יתשקיבו יתדרי םחלה לזאשמ .םימי המכ יתיליב הזה תיבה לש גג תיילעב
 רפסמל ןאצי הידליו הלעב .םמחתהלו לוכאל תיבל סנכיהל יל הארק הייוגה .ןוזמ

 .לונ לע םיטוח תווטל ינשה רדחב יתבשייתה .והשמב דסח הל לומגל יתיצר .תועש
 אֹל ,חורבל תורשפא לכ יל התיה אל .ינמרג לייח סנכנו תלדה החתפנ םואתפ

 יכח-ואלב איה) רבד רמול אֹל תיבהיתלעבל יתזמר ןכל .תלדה ךרד אֹלֹו ןולחה ךרד
 לע היה ,םינמרגה תדוקפ יפלש ,ףיסוהל ילע .(דחפ בורמ תמליאו תקתושמ התשענ
 .תיב ותואב תורגה תושפנה לכ תומש םימושר וילעו קתפ תלד לכ

 ינאו התלח איה :תיבה-תלעב לש התוחא ינאש .יתינע ,ינא ימ ותלאש לע

 .הל רוזעל יתאב

 "? הרג תא ןכיה,
 אוח ,רפכה םש תא יתבקנו ,תיבהמ מ"ק 10 קחורמה רפכב הרג ינאש יתינע

 תעדוי ינאש ,יתינעו יל רוזעי הז ילוא .יבלב יתבשח .תינמרג עדוי ינא םא יתוא לאש

 - .תינמרג תצק

 .ןילאטסו רלטיה המחלמב םימשא .םחליהל הצור וניאו 21 ןב אוהש ,רסמ ינמרגה
 חנתינש תונמדזהה לע ותחמש תא עיבה ףוסבל .ולסוחש םידוהיה תא ריכזהל קיפסה םג

 'א םויב ורבח םע אובל ומצע תא ןימזהו ,םוקמה תבשות םע ומא תפשב רבדל ול

 .תולבלו חחושל תצק בורקה
 לייחה עיפוה בוקנה םויב .םוקמה ןמ דיימ יתקלתסה תיבה תֹא ינמרגה בזעשכ

 .התיבה רוזחל תצלאנ יתייהש ול וריבסה ."ןייליורפ,ה תא תוארל שקיבו ורבח םע

 .חוטב תווממ יתלצינ בוש .סנ היה הז םג

 םיטייבוסה תובוקתה לע תועומש

 .ינמרגה אבצה תגיסנ לעו יטייבוסה אבצה תוברקתה לע רפסל ועדי םידידי םירכיא

 .םיסוס ומירחה םגו םידגב ,ןוזמ ושרדש .םינאזיטראפ תוצובק רפכב ועיפוה תולילב

 ,םינמרגה תא ונמזב ותרשש ,םיצבורדנאבו םיצבובלוב : םיינמואל םינוגרא ירבח םהיניב ויה

 .הנינפ לש התוחא ,קוינייצרוט הנשוש
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 תודקפמ ומיקה ,םקשנ לע וחרב םה .דחי םג םיטייבוסלו םינמרגל ודגנתה םה התעו

 קמחתהל וחילצהש ,םידוהיה לכ תא ודימשה םכרדב .תיאמצע הניארקוא םיקהל וננכתו
 : ,םינמרגה ידימ

 םימעפלו ,םידוהי םירבג םהיתורושל םיפרצמ םייטייבוסה םינאזיטראפה ויה םתמועל

 הנרא'צ ,רפנאק הנשוש לש התוחא התסינ 1944 ראוניב .ךרדב םהל ורקנש ,םישנ םג
 םינאזיטראפ תגולפל לבקתהל יתא דהי ,(המחלמה ירחא םינמואלה ידיילע הגרהנ)

 רפכהמ םירטמוליק המכ םינאזיטראפה וגוסנ םייתניב .םהמ הבושתל וניכיח .םייטייבוס

 ,וגרהנ םינאזיטראפה תיצחמו ינמרג דודגב ולקתנ םכרדב .ונלש

 'אשייזורל תרזוח ינא
 נרבעש ,ריטס רהנה תא תוצחלו 'ץשיורל הפולזרב ונלש רפכה ןמ רובעל וניצר

 .יטייבוסה אבצה ידיב רבכ היה יחרזמה

 בויבטאמ העיסה הנשוש תא .החלצהה הריאח ןאמסקוא ידודלו רפנאק הנשושל
 יקי"צ ,הידאנ לש היחא חקל דודה תא ;שק תלגע ךותב תרתסומ איהשכ הידאנ

 ,םייסורה תוחוכל עיגהל וחילצה םה .ריעל המוד ךרדב ותֹוא ריבעהו ,ןוטנא

 םש ראשיהלו ונרוזאל רוזחל םינמרגה וקיפסה ונשגפנ ינאו הלוש ,אמאש דע

 נליבשב רתויב השקה התיה תאזה הפוקתה .םיישדוחל בורק

 םיבר םיטילפ .ריואה תא ודיערה םיחתותה .דואמ םיבורק ויה המחלמה ידה

 ,החפשמ לצא םימי המכל רותסמ האצמ אמא .םהיניב יתבבותסה .תיזחה רוזאמ ועיגה
 התואצמיה לע עדי אל אוה .דיב קשנ םע םויה לכ בבותסהו יאנק ינמואל היה הנבש

 םױסֹורה דחפמ הארנכ ,הזה הווחמה תא ושע ולש םירוחה .תיבב םלצא אמא לש
 הרבח לצא םוקמ האצמ הלוש .םדצמ דואמ ןובנ דעצ הז היה ןפוא לכב .םיברקתמה
 ,התיבב התוא הריתסהש ,רפסה-תיבמ

 ץוחב .יפ לא לכוא אב אל םיימוי .הנמלא השא לש גגה תיילעב יתבכש ינא

 ,םיטורמ ויה יבצע .םוקמ תברקב וצצופתה םיזגפ .תוירי יפוליח ןיה

 : תיסורב לוק תעמוש ינא םואתפ

 ,7? םינמרג ןאכ שי הפיא !םירבח ,םולש,
 יל היה רוסא לבא !תררחושמ ינא :רידא לוקב קועצל יתיצר .יפוגב רבע דער

 ,תוריחמב םלענ אוה .תיסור ןיעידומ תרייסמ דדוב שרפ הז היה .ימצע תֹא תולגל
 ונאצי רקובב תרחמל .הלושו אמא תא יתאצמ .היילעהמ יתדריו ,הלילה תכשחל יתיכיח
 ונינפ הארמ יפלו ונידגב יפל ונתוא ריכהל ןלכיש ,םיניארקואה ינפמ ונדחפ .ךרדל

 דימשהל ֹוצר םיניארקואה .ָאוװָאשאב תא דחוימב ,םירפכה בור תא ונפקה ןכל .םירוויחה
 ,םהיפלכ םיארונה םהיעשפל םידע ןראשיי אלש ידכ ,םייחב ראשנש ידוהי לכ

 ,הביבסהו ריעה ןמ םידוהי םילוצינ ףסאתהל וליחתה ריעב .'ץשייזורל ונעגה

 ונשקיב .םייוגה ידיילע םיסופת ויה םידוהיה יתב לכ .סנכיהל ןאל םהל היה אל ךא
 הספת איהש ,ידוד תיבב הניפ וזיא ונל הנפתש ,ל"ז רנייו לסוי ידוד לש תרזועהמ

 ןורג הנב םירה ֹוז השקבל הבוגתכ .שארה חינהל ןכיה ונל היהיש ידכ ,ושוריג ירחא
 לסוי ,ידודש ,ףיסוהל שי .םוקמה ןמ דיימו ףכית קלתסנ אל םא ,ונתוא חוצרל םייאו
 האושנ התיהש ,לתא םתבו לרעפ הדודה ,אוה ."רעלעק,ב םיפתושה דחא היה .,רנייו
 .האושב וחצרנ הליב הנטקה םתבו ,"תוברת,ב הרומ ,ץיבוחלפל

 ,לבוקו יבולוה תוביבסב םיירזכא תוברק ולהנתה .דואמ הבורק התיה תיזחה
 ,תֹוצצפהה דחפמ תודשל ונאציו ריעה תא ונבזע הליל לכו תושק הצצפוה 'ץשייזור

 ,נבוה דע דודנל ונקחרהו ,רוזחל םילולע םינמרגהש םיבר וששח יאמב דחאה תארקל
 | ,ץשיזורל ונרזח "םעז,ה רבעש רחאל .תוצצפהמ ונלבס םש םג

 םא תוארל יביבס תננובתמ יתייה םעפל םעפמ .שחלב רבדל יתכשמה ימצע ינא
 | .השק ןואכידב ןותנ יתייה .ירחא םיפדור אל

 ,רפסה יתב תא וחתפו ןוטלשה תודסומ תא ומיקהש ,היסורמ םידיקפ ועיגה םייתניב
 ונייח תא ןנכתל ידכ שגפיהל ונלדתשה ,םייחב ןראשנש םיטעמה םידוהיה ,ונחנא
 6 7 .דיתעה תארקל



 םיהחא רבק לע הבצמ

 לעפמה .בורק אללו החפשמ אלל םידדיב וראשנש םידליו םירבג ,םישנ ריעב ובבותסה

 ףסכ ונפסא .םלוליח ינפמ םהילע רומשלו םיחאה ירבק תא רודגל היה ונמזיש ןושארה

 .הבצמ ונמקהו םירבקל ביבסמ םיצע ונעטנ .וז הרטמל

 חלוש .ימוקמה טפשמה :תיבב הריכזמכ דובעל יתלחתה .םויקה תייעב ינפב ונדמע

 ותרידב דחי תוחפשמ המכ ונרג .ששואתהל תצק הליחתה אמא .רפסה-תיבב הדמל
 .(תירבה-תוצראב התע) קנומ לסוי לש

 םילוקמר .המוצע תושגרתה התיה .1945 יאמל 9"ב המייתסנ המחלמה .ןמזה ףלח ךכ

 .הרכשל ותש םיסורה .םינמרגה תעינכ לע תובוחרב וזירכה

 .הזה םויל וכז אלש ,וניריקי לע ןיאכידב םייורש ונייהו המשנה לע בוצע היה ונל

 אצראל ךרדב

 ךיראתב .בוזעל תורשפאה הנתינ רבעשל ןילופ יחרזאל .םוקמהמ הריגהב לפטל ונלחתה

 (ןרוק תעכ) סֹוק ךורבל יתאשינ ןכ ינפל םידחא םימי .'ץשיזור תא ונבזע 1945 ילויב 1

 ינעגה 1946 תנשבו ןיסירפקו הילטיא ,הינמרג ,ןילופ תא ונרבע .ךרדל ונאצי .יץשייזורמ
 .ונירחא הנש ץראל ועיגה הלושו אמא .לארשייץראל םיליפעמכ

 ףינש רשע רובעכ .הטישה:תיב ץוביקב התחפשמו ןויצ-תב יתוחאל ונפרטצה
 .ביבא-לתל ונרבע

 ורדג .הנשוש לש הרבק תֹא התליג איה :דסח ונתא הלמג וניביטימ תחפשמ

 וחילצה אל רעיב החפשמה ינב רתי לש םתרובק םוקמ תא .םיתיעל וב םילפטמו ותיא
 !יבל באוד הז לעו .אוצמל

 וניליצמ םע רשקה

 תנשב קר .האושהמ וניליצמ םע רשקתהל ךרד ונשפיח ץראב ונתויה ןמז לכ ךשמב

 תוליבח תועיבקב םהל ונחלש הנורחאה הפוקתל דע .םתא רשקתהל ונחלצה 2

 דע .דועו שאר תוחפטמ ,םירדווס ,ןילירטו רמצ תויאצח ,םירבג תופילחל םידב וליכהש

 .ףסכ םהל םיריבעמ ונחנא םויה

 לדבה ילב ,םדא אוח רשאב םדא תבהאל יתוא וכניחש לע יתחפשמ תא יתבהא

 .החפיט איהש תישפוחה התבשחמ לע ;התליג איהש תידדהה הרזעה לע :תדו עזג

 ,םח ידוהי תיב :ןימסאיו ךליל יחיש ףקומ ,תודש יבחרמ לש הביבסב תיבה תא יתבהא

 .תדלומהו םעה תבהא יוור היהש

 ףוס דע וניריקי לש עודיייתלבה םרבק לע דעילג ושמשי ולא תֹורושְו ןתי ימ

 !ןמא .תורודה לכ

 םיחרוא דובכל הביסמב ,קויניצרוט תחפשמ

 "ארה הוושב ןימימ הינש .'צשי'זוו יאצוימ

 .ןויצ'תב תוהאהו הינה םאה ,הנינֿפ : הנוש

 .הלוש תוחאה -- סאה יווחאמ
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 האושב תחא תחפשמ תורוק

 רטיוו יבצ

 "יוזרוב, היהש ימ :רמולכ ,86 ףיעסב יוהיזה-תדועתב ירוה וגוּוס םיטייבוסה ימיב

 ןוגרא .תולגה תריזג הלטוב דחוש תועצמאבו םיבר םיצמאמב .ריביסל תולג וונידו

 תיבב .אבא לש יוהיזה תדועתב ל"נה ףיעסה ללגב ,יתוא לבקל הצר אל "םירנויפ,ה

 ,רעונה לכל םינתינ ויהש ,םייאבצ םינומיא םג ונלביק יתדמל וב יסורה רפסח
 .םינמרגה תמיאמ ןילופ זכרממ וחרבש .,םידוהי םיטילפ ונילא ועיגה הפוקת התואב

 .תודועת תגשהבו רוידב ,הדובע תגשהב םהל ורזעו הפי םתוא ולביק 'ץשי'זור ידוהי

 הירלדנס וחתפ םה .םילועמ םירלדנס ,בוכיל'זמ תוחפשמ שמח לש החפשמ הרג ונלצא
 ,הבישייתוכז ולביקו

 ורהנש םיברה םיטילפהו ןילופ ידוהיב םינמרגה תוללעתה לע תועומש ועיגה ריעל
 םיישונא-יתלב תורזכאתה ישעמ לע םיטרפ ופיסוה ףאו העווזה תועומש תא ורשיא ונילא ; ןימימ הנושאר .ויתויחאו ויחא ,רטיור יבצ
 .עשיה-ירסח םידוהיב לאמשמ ןושארה } (ןמניילק) לדנימ ותוחא

 .לארשיב םהינש ,יבצ (הטמל)

 היסוו רבעל החירב

 המוהמ המק ,הלהבב תגסל וליחתה םיסורהו 1941 ינוי שדוחב היסורל םינמרגה ושלפשכ

 ,היסורל חורבל וטילחה ריעה ינבמו םיטילפה ןמ םיבר ,'ץשי'זור ידוהי ןיב

 הדשב הנחש וסוטמל ףרטצהל ונל עיצה אוה .ןרס תגרדב יסור סייט רג ונתיבב
 הליגר-יתלבה תונמדזחה תא לצנל ונטלחה .היסורל ותא דחי תאצלו קראזֹוּפב הפועתה
 : תאצל המיכסה אלו אמא הטרחתה ןורחאה עגרב ךא ,תוזורא רבכ ויה תוליבחה .חורבלו

 אֹל איה םאש ורמאו הילע עיפשהל וסינ םיחאה .."םייח לש למע ריאשהל הצור ינניא;
 ,ריעב ונלוכ ונראשנ ךכו ,הרתיו אל אמא ךא .ונחנא םג ראשינ ,אצת

 היה אל יכ ,ורזח רצק ןמז רחאל .םודאה אבצל םיסורה וסייג םייחו לבייל יחא תא
 .םהיתבל ורזפתה םיסייוגמהו אבצה תודיחיב תעמשמו רדס רבכ

 םיאב םינמוגה

 םינכשה םע דחי ץוחב יתבשי ,דליכ ,ינא .םידוהיח לכ ואבחתה ריעל םינמרגה סנכיהב

 ,עונפוא יבכור וארנ שארב .םידוהיה לע המיא ליטהש ,דעצמב יתלכתסהו םיניארקואה
 ,ףלואמ באז בלכ בשי בכור לכ דילשכ

 .םיגוסנה םיסורב ורי ףאו םינמרגה לש םאובל וחמש םינמואלה םיניארקואה

 ידירשו םינמרגה ןיב תוירי יפוליח ועמשנ .תינידמ תואמצע םהל וחיטבה םינמרגה

 ,הלתמאב םויב וב ןרונ םידחא םידוהי .יקסלופאז ןגב ןיידע ויהש ,םיגוסנה םיסורה
 יניעל ןרונ םשו קושל םיפסונ םידוהי המכ ואצוה תרחמל .םינמרגה לע ,לוכיבכ ,וריש

 ,ללותשהל וליחתה םינמואלה םיניארקואה .םידוהיה ברקב הקינאפ המק .םיבשותה
 עבורב הרגש ,תיניארקואה ץנז תחפשמ הנייטצה םידוהיה יפלכ תדחוימ תוירזכאב

 ,ישילש חאו ידאינג ,רוגיא ,וז החפשמ ינבמ השולש .(הקנאינלעוו) "קירב ןרעטנוא,
 םידוהיה תא וריכה םה .םינמרגה םע הלועפ ֹופתישו םירטוש יה ,יתחכש ומש תאש

 אב ץנז .הטיחסו דוש תרטמל ,תואלתמא ינימ לכב .,םידוהי םיאיצומ ויהו םיימוקמה
 .יחא ידגב ּתא חקלו שופיח ךרע .ונתיבל

 תופיטח ,חצר ,תוריזג

 ,תורפ ,םיסוס םינמרגל רוסמל ווטצנ םידוהיה .ומויב םוי ידמ ומסרופ תונוש תוריזג

 .חדובעל בצייתהל םידוהיל וארק ,תובוחרב ועיפוהש תועדוה ,יוכו וידאר יטלקמ ,םיינפוא
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 -- וחצרנ םלוכ יכו רזח אל הלאמ דחא ףאש עדונשכ םלוא ,ובצייתהש םימימת םידוהי ויה

 .הרייעה ידוהי לע ךוצמ וכרע םינמרגה .םינוש םיאובחמב רתתסהל םידוהיה ןליחתה

 םיריעצה תֹא םיאיצומו םיתבב םירבוע ויה רקובבו הלילב הרייעה תא םיפיקמ ויה
 .ינאמ ונבו רטיור לטומ דודה תא ,םייח יחא תא תיבהמ וחקל ישילשה דוצמב ."הדובע,ל

 וייח לע קבאנ ביבהה יחא
 וטשש םיניארקוא םירטוש ינש .ריטסה תפש לעש ףוסה ינקב רתתסהֹו טלמנ הבב יחא

 ונממ שקיב הבב .רפסיתיבב יחא םע דמלש ,הקנאו היה םהמ דחא .ותוא וליג הריסב
 ליפה הבבו םוקמב ורתתסהש םירחא םיטילפ רחא ףודרל ליחתה הקנאו .ותֹוא בוזעיש

 ןיידעו יצחו 12 ןב זא יתייה .תפרב רתתסהו התיבה בש ,טלמנ אוה .םימל ינשה רטושה תא
 ,ריעל ץוחמ גרוהל ואצוה הזה דוצמב וספתנש םידוהיה לכ .םידלי זא ופטח אל

 תורפ רדע ןיב אבחתה הבב יחא .םידליהו םינקזה לש םרות אב יעיברה דוצמב

 התֹוא ריכה דחאו םשל םג ועיגה םיניארקואה םירטושה ."קָאװאטס ןרעטנוא , תודשב
 אוה ףֹא בכרש ,רטושה .תודשל חורבל לחהו םוקמב וערש םיסוסה דחא לע ץפק הבב

 .וספתו וירחא ףדר ,סוס לע

 יחא תֹא דואמ יתבהא ינא .דחא רובב ורבקנו ורונ ,םכותב הבבו ,םיפוטחה לכ
 ןיידע יח אוה ילוא :יבלב יתרמא .עגריהל יתלוכי אֹל .ושפנב הרושק התיה ישפנו

 ןיידעש םיחצרנה תוקנאו תוחינג ונעמש .הגירהה רוב לא ,ידוד-ןבו ינא ,ונבנגתה הלילב
 םישאוימ ונרזח .ונאצמ אֹל הבב תא .םהמ םידחא לש םהינפ תא ונרכה ףֹאו ,וססג
 .הנישעש השעמה לע םירוחל ונרפיס אלו םיאכודמו

 שפנידידי -- איבשאמוט הלוק
 ,הלוק .תודידיב םתא ונייח .ץיבשאמוט םשב תיניארקוא החפשמ הרג ונתא תונכשב
 הרטשמל סייגתהל ול הצעי אמא .ונל רוזעל לוכי אוה המב לאשו ונילא אב ,ןכשה לש ונב

 .תובושח תועידי ונילא ריבעמ היה רטוש רותבו ,השע ךכ .ונל רוזעל לכוי םשו

 .רופיסה ידכ ךות הכב אוה .ותמוה ,הבב םכותבו ,םיפטחנה לכש ,ונל רפיסש אוה

 .תווממ םעפ אל ונתוא ליצהו רתויב תונכוסמה תועשב תודחא םימעפ ונלצא עיפוה אוה

 אלו התיבה ֹובוש םע דיימ ףטחנ ,ררופתמה יטייבוסח אבצהמ חרבש ,לבייל יחא

 .ויתובקע ועדונ

 בור .ךרע-יצפח ,ףסכהיילכ ,תוורפה תא רוסמל :תושדח תוריזג ואצי םימי המכ לכ

 םיצפחה תמישר תא םעפ לכ וביחרה םינמרגה :בליןובאדב םשוכר תא ורסמ םידוהיה
 ,רוסמל ושרדנ םידוהיהש

 וטיגב

 םידוהיה תא וזכירש ןמזב .בערמ םיחופנ םישנא ובבותסה בוחרב .ארונ בער ררש וטיגב

 .ובזענש םיתבב ראשנ שוכרה לכ .דיב תאשל רשפאש המ קר תחקל רתומ היה וטיגב

 תיבב ויה ונתא דחי .וטיגב הלייק אתבס תיבל הרבעו תיבה תֹא הבזע ונתחפשמ

 ואב יכ ,םקלח רפש וטיגל ץוחמ הייפכ-תדובעל רקובב ואציש הלא .שיא םיששכ דוע

 םידוהיל .םתושרב ויהש םינוש םיצפח תרומת ןוזמ םימעפל ולביקו םירכיאה םע עגמב

 ונכיס םיבר םלוא ,םהיתוחפשמ ינבל ןוזמ ריבעהל רסאנ וטיגל םתדובע ירחא ורזחש

 .םיבערה םהידלי תא עיבשהל םחל רככ בינגהל ידכ םשפנ תא

 -תיבב הדובע-ןוישר ולביקש ,םידבוע 12 לש הצובקל יתוא ףרצל החילצה אמא

 םירזוחו רקובב םיאצוי ונייה ."קירב ןרעטנוא,ב לגירפ ךורב לש רמצ יטוחל תשורחה

 לעו ,שיבכה לע תכלל ונצלאנו ,הכרדמה לע תכלל ידוהיל היה רוסא .ברע תונפל

 .בוהצה יאלטה ונידגב

 ותחפשמו לגירפ ךורב .לעופכ םדוק דבעש ,יניארקוא הנמתנ תשורחה-תיב להנמל

 רכומ יתייח ןמזל ןמזמ .לעפמל םיינויח ויהש םיחמומכ תשורחהיתיבב דובעל וכישמה

 .ןמשו חמק ,םחל תסורפ וטיגל בינגמ יתייה םתרומתו דב תכיתח ,דגב ,תעבט םייוגל

 םיניארקואה םירטושה .יליעמ ילוורשב ןמש יקובקב ינש וטיגל ריבעהל יתיסינ םעפ

 הסינכב .הרטשמל יתוא תחקל ידכ דצב ינודימעהו חצר תוכמ ינוכיה ,םיקובקבה תא וליג
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 .םהידיבש תולקמב תוירזכאב יתוא וכיהש ,םירטוש ירוט ינש ןיב יתוא וריבעה הרטשמל

 .ףתרמל םד תגושו עוצפ יתוא וכילשה ךכ רחא
  :ישירח לוק עמשנו ףתרמה תלד םואתפ החתפנ הלילב

 ".,לשרה ,לשרה.
 וינפוא לע ביכרה ,ףתרמה ןמ יתוא איצוה אוה .רטושה ץיבשאמוט הלוק היה הז

 ,חוטב תווממ ינליצה אוה .וטיגל התיבה ינריזחהו
 ינפמ יתוא ריהזמו םוי-םוי ילצא רקבמ היה ,ונתחפשמ לש שפנידידי היהש ,הז הלוק

 םירטוש לש הדושח העונתב ונשגרה .הדובעה ןמ ונרזחשכ ,דחא םוי .שחרתהל דמועה
 :יל שחלו אצי הלוק לש ותיב דיילע ונרבעשכ .םיניארקוא

 יו םהלש ןורחאה םויה הזש ,וטיגה ישנאל רוסמ !חרב ,לשרה,
 לש תורמשמ ךא .טלמיהל ֹוסינ םיברו המויאה הרושבה רהמישיח הצופנ וטיגב

 .רדגל ברקתהש ימ לכב וריו הפופצ תעבטב וטיגה תא ופיקה םיניארקוא םירטוש

 .תירפכה הצעומה תיב די-לע ףסאתהל וטיגה יבשות לכ לע וויצ םילוקמרב ונתינש תועדוה

 וטיגה לוסיה לילב החיונה

 תיילעב התוא איבחהו וינפוא לע לדנימ יתוחא תא ביכרה ,הלוק אב הזה םויאה הלילב

 ,הנליפוט רפכל התוא ריבעהו וטיגה ןמ אמא תֹא איצוהו רזח ךכירחא .ותיבבש גגה

 .וטיגה םע לבוגה
 קמחתהל ונחלצה לגירפ תחפשמו רבורג תחפשממ ויסיג ינשו קוילופוגלוד לטומ ,ינא

 (ךורב לש רוכבה ןבה) לגירפ רזּול .ריטס רהנל דע ונעגה בר ןוכיס ךותו וטיגה ןמ

 הכשחב ונרבעה .דבכ רמשמ דמע רשגה לעש העשב ,רשגל תחתמ הריס ונבחס ינאו

 תמירעב ונרתתסה הלילב .ריטסה לש ינשה רבעל ,תוחשל ועדי אל םבורש ,םישנאה תא .  םירבחל טינפ-תלבקב (דמוע) רטיור יבצ
 .תשורחהיתיב לש גגה תיילעבש רמצ .ןשייזור תיב

 ימויא תא ונעמש .שטשיבוד רפכה ןוויכב תודשה ךרד החירבב ונחתפ רקוב תונפל

 וסינ ףאו "!ד"ז, ונירחא וארקש 'וויהו "!םידוהיה תֹא רֹובקנ םויח, :םירכיאה
 | ,ונתֹוא ףיקתהל

 ונב ןיחבהשכ .םילעבה תעידי ילב ונאבחתהו ןרוג ךותל ונרדח םיצוצרו םיפייע
 םתשקבל .ולצא ונתוא קיזחהל ןפוא םושב םיכסה אל ךא ,לכוא ונל ןתנ ןרוגה לעב
 ונבבותסהו שיא 12 לש הצובק ֹונייה .ךומסה רעיל הלגעב ונתוא ריבעה לטומו ךורב לש

 .םירכיאה יתבל םיברקתמ ונייה תולילב .(הקבויפוס) דורבמיכורט תביבסבש תורעיב
 ,תודשה .תוניגה ןמ דיב אבה לכמ דבל ונחקל םיבר םירקמב ךא ,ןוזמ טעמ ונלבק בורל

 " ,רידהו תפרה

 ,ץיבקשילוא רפכב השטיוד-סקלופה םע הנמינש רכיא לצא תאצמנ יתוחאש ,יל עדונ זא
 .תועובש הששכ תורעיב ונדדנ

 דורבמיכווטב רופיכ-םוי

 הרייעה .וטיגה ןיידע םייק דורבמיכורט הרייעבש ונל עדונ "םיארונה םימיה , ברקתהב

 תא לצנל םיניינועמ ויה םינמרגהו ,הב ויהש תורועל תשורחהייתבב תמסרופמ התיה

 .לועפל וכישמי תשורחח יתבש ידכ ,םיסונמ םיאקסרובכ םיעודי ויהש םידוהיה םיחמומה

 .םייחב םידוהי רבכ ויה אל הביבסה תורייעבש דועב ,וז הרייעב וטיגה לוסיח תא וחד ןכל

 תסנכה תיבל םירופיכח-םוי ברעב אובל ונטלחה ,רבדבש ברה ןוכיסה תורמל

 תא יתעמש ."ירדנילכ, תליפת ינפל קוידב ונעגה .םידוהיה רתי םע ךחי ללפתהלו

 ןאצכ הטיחשל תכלל ךירצ אל,ש ,רמא הב ,הקב"צאפוקמ טחושה ןועמש לש השרדה

 | "..םוקיש ימ דוע שי יכו חבטל

 ופיקה םינמרגהש אווש-תעומש ללגב םיללפתמה ןיב המוהמ המק הליפתה תעב

 ונאצישכ ,םכשה רקובב .הפצרה לע ונשיו תסנכהיתיבב הלילב ונראשנ .ןיינבה תא

 לגירפ םהרבאו ינא .ודיב השק עצפנ לגירפ רזּול .תטריב ונפקתוה ,םיידיה תא ץוחרל

 הברה ןכו ,םיגורה םידוהי לש תופוג תמירע וניאר םש .תסנכהיתיב רצחל ונרזח

 .ריעה תובוחרמ ואבוהש ,םיעוצפ םידוהי
 .ריעל ץוחל תאצל םוויצו םידוהי 50 ופסא ,םינמרג םיבכור ינש ןועיגה םואתפ
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 ךא ,םהילא ףרטצהל יתיצר .םידחא םינאזיטראפ ןכו 'ץשיזורמ םישנא יתיאר הצובקב

 :קעצו יתֹוא הכיה םינמרגה דחא

 לכב .(ידוהי ,תומל ןמז דוע ךל שי ,רמולכ) "!עדּוי ,טדָאט םוצ טייצ ךָאנ טסַאה,

 .הצובקל יתפרטצהו ןולחה ךרד בנגתהל יתחלצה תאז
 :ןמזה לכ קעצ םירוחבה דחא .המידק דועצלו הרושב רדתסהל ונילע ודקפ

 יו דדננתח

 וכיח רשא תיאשמב ואבוהש ,םירדעמ ונל וקליח דחא רטמוליקכ ונרבעש רחאל

 .םוקמב רבכ

 :שידייב ארקו ץיבשאמוט הלוק ילא ץפק םואתפ

 ,הנה תנעגה ךיא ,לשרה ,רמולכ) *!!ָאד וטסוט סָאװ ,רעהַא וטסמוק יוװ ,לשרעה,

 .(?הפ ךישעמ המו

 .תינוכמב ותוא וסינכהו םיקיזאב וידי ומש ,ותוא וספת תאז ועמשש םינמרגה

 תודגנתה לֶׁש ןויסנ
 תודגנתהל ארקש רוחבה .עוביר ותרוצש רוב רופחל ונילע וויצו הדשל ונתוא ואיבה
 ריעצה .ודיבש הבורה תקב והכהו ופדיג ,יניארקוא רטוש וילא שגינ .רופחל הצר אל

 .סוס לע בכרש ינמרגב עגפו הרי ,הבורה תא ודימ איצוה ,וליפה ,רטושה לע לפנתה

 דילש םינמרגה .םיניארקואו םינמרג ,םידוהי הלאב הלא וברעתה הב .,הלודג המוהמ המק

 .םינמרגב ועגפי אמש ששחמ ,ןתוא ליעפהל ולכי אל הייריה-תונוכמ

 הצובקה ישנא 50 ךותמ שיא 40 .רעיה ןוויכל וחרבו המוחמה תא ולצינ םידוהיה

 ,חמוהמה תא ללוחש רוחבה .םינמרגה תוירימ וגרהנ םידוהי הרשע וליאו ,וז ךרדב ולצינ

 תא יתחקל ינא .םיחצרמה ירודכמ לפנ ,םיבר םידוהי חוטב תווממ ולצינ התוכזבש

 .רעיל החרבש הצובקל יתפרטצהו ועורזל תורושק ויהש ,וילענ

 רפסמ םיניארקואה םירטושהמ ףוטחל הסונמה ידכ ךות וחילצה םידחא םיריעצ

 ירבח העשת .םיטלמנה לע דוצמ וכרעֹו רעיה תא ופיקה םינמרגה .םיחדקא ינשו םיבור

 םילודגה תורעיל ןוויכב ,החרזמ הליבומה ךרדה תא תוצחל וסינש העש וגרהנ הצובקה

 ,היסורל דע םיכשמנה

 הייופצ-יתלב השינפ
 וניניב .תודשה לא תאצלו םינמרגה יניעמ קמחתהל הצובקה ירבח לכ ונחלצה דחא הליל

 םייובח ,ונתוא ריבעהש ,יוגל ףסכ םוכס םליש לטומ .םהרבאו ויסיג ינשו לטומ ,ךורב ויה
 ונאבחתהו הילעב ימ תעדל ילב ,ןרוגל ונבנגתה .ץיבקשילוא רפכל ,הלגעבש שק ךותב

 .שקה ךותב
 .(יסור יובש הז היהש ררבתה ךכ-רחא) רכיאה ידבועמ דחא יב שיגרה רקוב תונפל

 סנכנ אוה .יפמ הלמ איצוהל יתלוכי אלש דחפמ םומה הכ יתייח ךא ,ילא שגינ אֹוה

 די הֹז היהש ררבתה ..היניע הארמל הפלעתה איה .לדנימ יתוחא ..םע רזחו תיבל

 .םוקמ ותואב ונאבחתה ונינשש ,הרקמה

 ריבעה ,ולצא הקיזחהל דוע לוכי וניאש ,האר הלּוקש ירחאש ,יל הרפיס לדנימ

 :ול רמאו ,השטיוד-סקלופ היהש ,ץיבקשילוא רפכה לש רתכומה לא התוא
 "!תיבב םלצא יתלדג ינא ,הליצהל חרכומ התא.
 .החירבה תעשב ול ונרסמש ףסכה ןמ ,ףסכ םוכס רתכומל רסמ אוה

 ךכירחא .רבד םוש לע יתבגה אלו ילע רבעש המ לכמ םומה יתייה םימי השש

 וקמב ונראשנ ,יכונאו לדנימ .םהרבא רמולכ .ונתשולש ,ינתיאל טאליטאל יתרזח

 .ןכש תיבב רותסימ םוקמ ֹואצמ ויסיג ינשו לטומ .םיריזחה רידל תחתמ רובב ונרתתסהו

 בוש ונתוא ליצמ הלוק
 .רצחל וסנכנ םיניארקוא םירטוש םע תולגע יתש .תוירי ונעמש רקובב דחא 'א םויב

 ; תיבה-לעב לא ונפ םיניארקואה

 "! םידוהי םכלצא שיש ,םירמוא,

 תיבה-לעב .לבז תמירעב ותוא הסיכ ,יסורה יובשה ,תרשמהו רובב זא ונייה ונחנא

 רוחבל תודוה יתלצינ
 בל-אימא

 יש ירגמאיה פיניי.4 .דע 5 וי
 ויש :סיסשפעשא יז: רעש רחנעצ ,,

 -תיבו הדעסמ "קירב ןרעטנוא;ב התיה ירוהל

 -יטוח תייווטלו סיסג םיגירא דוביעל הכאלמ

 םיאיבמ םייוגה ויה םולש ימיב .רמצמ הגירס

 רמגנש דע תוכחל םיראשנו רמצה תא ונילא

 ,ןכומ גירא ונידימ ולביק םה .דוביעה ךילהת

 םיכוראה ףרוחה יליעמ תא ןורפת ונממש

 ךכ-סושמ וריכה הביבסה ירכיא .(''סעקרוב ,)

 .ונתחפשמ תא בטיה

 ,ווטיגל ,םכותב ונחנאו ,םידוהיה ושרוגשכ

 רקוב-רקוב תאצל ונתחפשמ ינב לכל ושריה

 סיחמומ ויה אל יכ ,הכאלמה-תיבב הדובעל

 וטיגל םירזוח ונייה ברעב .ונומכ הז עוצקמב

 -ורקל ןוזמ יכרצימ ,בר ןוכיס ךות ,םיריבעמו

 יבצ הדובעל ואצי דחי ונתא .םידידילו םיב

 ,רבורג לרבו ןרהא ,החפשמה דידי ,רטיור

 .קוילופוגלוד לטומו ,ונתיב לומ היה םתיבש

 ,ווטיגה תא לסחל םידמועש ,ונל עדונשכ

 רקנובב ונאבחתה .וטיגל ברע ותוא ונרזח אל

 תחפשמ לש םתיבב דעומ דועב ונוניכהש

 ,םירֿפכה ןוויכל ונחרב הלילה עצמאב .רבורג

 .םיבר םירכמ ירוהל ויה םהבש

 דע םוקמל םוקממ ונדדנ .שיא 15-כ ונייה

 ודיב דיקפה יבאש ,רכיא לש ותיבל ונאבש

 תברועמ החפשמ ןב היה אוה .םינוש םיצפח

 "וט יבאל רכז אוה .םינמרגו סיניארקוא לש

 ונתוא ריתסהל םיכסהו רבעב ול השעש הב

 .רצק ןמזל ולצא

 -עה וליבשב דואמ ןכוסמ ןיינעה השענשכ

 די-לעש רֿפכב ויבורק לא רכיאה ונתוא ריב

 .דורבמיכורט

 ןורחאה י"ירדנילכ,
 -ל םירוהה וטילחה םירופיכה-םוי ברקתהב

 םשל ונאב .דורבמיכורטב תסנכה-תיבל תכל

 .וצריאב םוקמה ידוהי ידי-לע ונלבקתנו
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 -ייעה ידוהימ קלח םייחב וריאשה םינמרגה

 םידבעמ ויהו םילועמ םיאקסרוב ויהש ,הר

 םתויחמומל תודוה .םייפגמו םיילענל תורוע

 המ-תפוקת ךמעמ וז הליהק הקיזחה וו

 .הביבסבש תוליהקה לכ ולסוחש רחאל

 ןאכ וצבקתנש םירחא םידוהי םיטילפ םג

 "קמה םידוהיה ידי-לע ןוצר-יאב ולבקתנ

 "והיה ללגב םהל עלובי אמש וששחש ,םיימ

 .טלקמ םלצא םישפחמה םירזה םיד

 ותנתוכ תא יבא רכמ תסנכח-תיבל ונאובב

 .םחל-תורכיכ 7 תרומת

 תסנכה-תיב אלמתנ '""ירדנ-לכ,/ תליפתל

 וחיגה םיאובחמה ןמו תורעיה ןמ .הפל הֿפמ

 לילב תסנכה-תיבל אובל רמוא ורמגש םידוהי

 .רבדבש ןוכיסה ףא לע הז שודק

 : הקעצ העמשנ םואתפ
 ,םכמצע תא וליצה ,םידוהי,

 "! ונתוא

 צופקל וליחתה םישנא .הבר הלהב המק

 הלק העש רחאל .תונולחה ךרד הצוחה

 לע הלעש דחא .אווש-תלהב וז התיהש ,עדונ

 -ךאלמ; :רמא אמויד-יניינעמ שורדל ןכודה

 -יפתב וכישמהו ,ייללפתהל ןתונ וניא תוומה

 ,ילודציּכמ  תכ

 תפקומ םנמא הרייעהש וניאר הליל ותוא

 וויצ ירוה .םיניארקואה םהירזועו םינמרג

 רצחל ונאצי ךא .חורבל יבצ לעו יחא לע ,ילע

 .ועורזב קומע עצפ ערקש ,רודכמ יחא עגפנ

 ןילופמ םיטילפ -- םירזה םידוהיה ןיב

 םידוהי םילייחו -- !"סעקינעשזעב,, םוניכש

 וינמרגה יבשהמ ןוטלמנש יסורה אבצה ןמ

 ךדגנתהל רמוא ורמגו הלודג הסיסת המק

 םידוהיה ןיבש '"םיבשוימה ,, ךא ,םינמרגל

 -מרגה דצמ םקנ תולועפ ששחמ ךכל ודגנתה

 ןײידע םינכסמה םיימוקמה םיבשותה .םינ

 רמה לרוגה ןמ םמצע תא ןליציש ,ונימאה

 .ןלוכ ידוהיה רוביצל יופצה

 ונמצעל רבק םיופוח ונא

 םיניארקואו םינמרג םירטוש ואב תרחמל

 ינא .םידוהי תורשע המכ לש הצובק ופסאו

 וכילוהו םיתא ונל ונתנ .וּז הצובקב יתייה

 תאב ןמיס ינמרג .ריעל אוחמ קחרה ונתוא

 .רופחל ונילעש רובה תא

 -ה ינגראממ שמא היהש ,סירוחבה דחא

 :ןנל רמא ,המק אלש תודגנתה

 -- רובה תא רופחל ונתוא וחירכישכ ,,

 יו ברסנ

 תוריל ונווכתה םינמרגהש ,ונל היה עודי

 יפכ ,הזה רובב םרבקלו הצובקה ישנא לכב

 .ןילהוו תורייע לכב ושעש

 סנב ונלצינ

 ריעצה בריסשכ .רובה תא רופחל וניווטצנ

 הבורה תקב הכמ לביק ,הדוקפה תא אלמל

 םירה ריעצה .םינמרגה םירטושה דחא דיבש

 המק .אראל וליֿפהו רטושב הכיה ,תאה תא

 ,ןםידוהי ךחי וברעתנ הב הלודג המוהמ

 -רגה םילייחה .םיניארקואו סינמרג םירטוש

 םינכומ הייריה תונוכמ ךיל ודמעש ,םינמ
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 םיפיקמ

 תומירעב תותינחב ורקד ,רצחב שופיח וכרע םה .ורכתשהש דע תותשל םירטושל ןתנ

 ררבתהש יפכ .תיבה תא ובזע םידֹוהי שקה תמירעב ןיאש וענכתשהש ירחא קר .שקה
 רצחל וברקתהש תעב תויריה תא הריש אוהו ,םירטושה ןיב הלוק היה ,ךכ-רחא

 ,ונריהזהל ידכ ,ונלש

 אובחמיסוקמ שפחל ונאציו ,דחאכ תיבהילעבלו ונל ןכוסמ הזה םוקמהש ,ונחכונ זא
 ,רתוי חוטב

 הקרוב זא רג ונלש תיבב .ונתיבב רקבלו 'ץשיזורל תכלל יתטלחה דחא הליל

 ותוירזכאב ןייטצה ,לודג ימשיטנא היה ךא ,הלוק לש ותחפשממ םנמא היהש ,ץיבשאמוט
 ידֹכ ךות םידוהיב תוריל גהנ ,ורסמש יפכ .םיבר םידוהי וידי ומב גרה ףאו םידוהי יפלכ
 .הדובעה ןמ םכרדב וטיגל ורזחש םידוהי הלא היה .רהנה ךותל רשגהמ םתקירז

 :ול יתרמאו ץיבשאמוטל יתינפ .ונלש תיבל הלילה תכשחב יתסנכנו ריעל יתרדח

 ."ונתוא ריתסחל םיכסת םא םולשת ךל עיצמ ינא ךא ,יב תוריל לֹוכי התא,
 .םייעובשכ םש וניהש .הפצרל תחתמ ונרפחש ,רובב ונתוא קיזחהל םיכסה אוה

 ונמדקה .ונתוא חוצרל םיממוז םהש ונל עדונו הקנאו םע חחושמ ותוא ונעמש דחא םוי
 ,הלילה תכשחב םשמ ונחרבו םתוא

 הכוליריק וֿפכב אובחמ

 יגיארקוא דידי לש ותיב לא ריטס רהנל רבעמ הלילה עצמאב ונרבעה לדנימ יתוחא תא

 וליבש ,םיבר םישנא וכותבו ולוכ ראומ ןאדגוב לש ותיב תא ונאצמ .ןאדגוב םשב
 ותוארב .תיבה ןמ ןאדגוב אצי ןולחב ונקפדש רחאל .תיב תרצותמ ש"יי ותשו הביסמב
 :תוממותשהב ארק ,לשיפ ודידי לש ונב ,יתוא

 יז יח התא,
 : ונתוא עיגרה ףאו לכוא ונל ןתנ ,ותיב לא ונסינכה אוה

 עיבצהו -- "ינמרג קירע םג ונלצא אצמנ הנה .םכתא ריגסי אל שיא ,ודחפת לא,

 רומשלו לדנימ תא ולצא ריתסהל םיכסה אוה .הביסמב ףתתשהו םהיניב בשיש םדא לע

 ,ןרוגב הרתתסה איה .הילע

 יחש ,ץיבוטאקמ ידוהי אוה :ודוס תא "ינמרגה קירעה, הליג םידחא םימי רובעכ

 ירחא) ..ינמרג קירע אוהש ,םירכיאל רפיסו טייחכ רפכב דבע אוה .םיירא תוריינ לע
 .(...ןויצל-ןושארב החתע יח גוזה .ןאמניילק ךורב יסיג אוהו השאל יתוחא תא אשנ המחלמה

 םירכיאה .קו/צרס לסויו הבאלס ןמז ךשמב הזה תיבב ואבחתה ךכ-רחא יל עדונש יפכ
 .םהמ המכל רותסמו הסחמ ונתנו םידוהיל בוט ללכ ךרדב וסחייתה רפכבש

 -ןיאב .הקנאינלוו תביבסל רוזחלו רהנה תא תוצחל ונטלחה (קמּוא) םהרבאו ינא
 .ימשיטנאכ םינלופה ימיב דוע עודי היהש .יקסנא'זיר ינלופה לש ותיבל ונסנכנ הרירב

 יכ ,ונתוא שריג רצק ןמז רחאל ךא ,ןרוגב ונתוא ריתסהל םיכסה ותשא תעפשהב
 ול םלשל ףסכ ונל היה אל

 !ץשיזורב ישארה בוחרל סַאג-עבמָאב ךרד ונעגהו רשגה תא ונרבע תולילה דחאב

 חריא ,ותיבל ֹונתֹוא ןימזה אוה .הבלחמה לעב ,ץיבשאמוט איטסוק תא ונשגפ ךרדב
 הבלחמלש םושמ ,ונתוא קיזחהל לוכי וניאש ,רמא אוה .ונתוא ליכאה ףאו הפי ונתוא
 .לודג לארשייאנוש היהש ,הבלחמה להנמ ,הוואיוק םכותבו ,םיבר םישנא םיאב

 םיסחיה ופירחה םהה םימיב .הכוליריק ךומסה רפכל הלגעב ונתוא איצוה ברעב
 םביוא דגנ םידוהיה תרזע תא ושפיח םינלופה םירכיאהו ,םינלופהו םיניארקואה ןיב

 הביבסה ירכיא תולפנתה ינפמ ודחפש ,םיבשותהו ,ינלופ רפכ אוה הבוליריק ,ףתושמה

 םירקמ יה .קשנ ,םימעפל ,ונל ונתנ ףאו םרפכ לע ןגהל ונתאמ ושקיב ,םיניארקואה
 ,םיניארקואו םינמרג דגנ םינלופו םידוהי לש תופתושמ םקניתולועפ ושענש

 ימא םד תמקנ
 החצרנ דציכ יל עדונ ויפמ .קושטשאשאמ ינלופה רכִיאה לצא ונאבחתה הכוליריק רפכב
 םוכס תרומת התוא ריתסהל םיכסהש ,קרא'זופ רפכב ןאפאראס יניארקואה ידי-לע ימא



 יתטלחה .התוא חצרו הדשל האיצוה היטישכתו הפסכ תא הנממ חקלש ירחא .לודג ףסכ
 .ימא םד תא וב םוקנל

 ,ןאפאראס תיבב אצמנש ונלש שוכרה תֹא קושטשאשאמ לש וינב ינשל יתחטבה

 ונשבל 'א ימימ דחאב .הלועפ ףתשל ומיכסה םה .םקנה השעמ תא עצבל יל ורזעי םא
 .קרא'זופב ןאפאראס לש ותיבל ונאציו םיעלקמו םיבור ונחקל ,םייסור םינאזיטראפ ידגב

 .יתוחאו יחא ידגב תא יתיהז .םיפלקב םיקחשמ םיריעצ תוגוז השולש ונאצמ תיבב
 םואתפ יתוא ותוארב םהדנש ,ןאפאראס תא יתספת .ןאפאראס לש תבהו ןבה ושבלש
 :יתלאשו .,תיבב ולצא

 "?יִלִׁש אמא הפיא,

 :תוכבלו ללייל ליחתה ןאפאראס

 ".ילע ונישלה ,התוא יתגרה אל ינא;

 .וילע יתדקפ -- "ךל הרסמ אמאש .םיצפחה תא רהמ ןת;
 וינבל םיצפחה תא יתרסמש ירחא .ונלש םיצפחה םירומש ויה ובש ,זגרא איצוה אוה

 .תיבה תא ונפרשו ןאפאראס לש םינבה דחא יתגרה קושטשאשאמ לש

 םיגוסנ םינמרגה

 .תורפ העורכ ולצא יתדבעו קושטשאשאמ לש ותיבב תֹויחל יתכשמה הזה השעמה ירחא

 יתשגרה .יתרכה תֹא יתדביא תושגרתה בורמ .גוסנ ינמרגה אבצה תא יתיאר דחא םוי
 :יל רמואו ימכש לע חפוט והשימש

 .(!ישפוח התא ןשי התא המל ,רמולכ) "!יירפ ךָאד טסיב !וטסּפָאלש סָאװ,

 .םודאה אבצה םע עיגהש בויקמ ידוהי הז היה

 רוגל יתרזח .הביבסה ירפכב ורתתסהש םידוהי המכ רבכ ויח הב ,'ץשי'זורל יתרזח
 הלפיט רש הגייפ .הובג םוח יל היה .םילוחה-תיבל יתסנכוהו סופיטב יתילח .ונלש תיבל
 .יתארבהש דע הבר תוריסמב יב

 יתרבע .םימחולה םידדצה ינש ןיב בוש יתאצמנ ינאו ריעל םינמרגה ורזח םואתפ

 יסורה אבצה רזחשכ .בויקל ונעגהו החרזמ ונחרב םידוהיה רתי םע דחיו ריטסה תא
 .ימואלה רמשמל ונסייגתה ,םכותב ינאו ,םיריעצ המכ .ץשי'זורל ונרזח הברעמ םדקתהו

 .ואלכנו וספתנש ,הלועפה-יפתשמ לעו םיצבורדנַאבה לע ונרמש

 ייסקנ , תצובק
 ,ןיקוב ,בויקמ ידוהי לש ודודיעב ,"םקנ, תצובקב ונגראתה םיריעצ םירבח העבש

 לש ןרסיבר .השוילא לש הקיתשיךותמיהמכסהבו ,'ץשי'זור ריעה דקפמיןגס שמישש
 ,דוק

 (עלעדיא) הדוהי ,ץלאז םייח ,ל"ז רגניז אבא ,ל"ז רקב רשא :ויה הצובקה ירבח
 ,רטיור (יבצ) לשרה ינאו (קינאילואמ) רוש קיציא ,רשיילפ קיזייא ,רטשייפ

 .םיצאנה תפוקתב םידוהי תחיצרב ופתתשהש ,םייוגה יתב לע תוטישפ ונכרע תולילב
 לכ לע דבלב הטעמ המקנ וז התיה .םקשמ תא ונפרשו םהיתוחפשמ ינבבו םהב ונירי
 ונל וללוע רשא

 .תודשבו תורעיב ואבחתהו הצובקה דחפמ םהיתב תא ובזע הלאה םיחצורה ןמ םיבר
 םיסוס לעמ ונכרע תוטישפה תאש תורמל .ונישעממ ןיע תונוטלשה ומילעה הליחת
 םישעמב ךישמהל דוע היה רשֿפא-יא תמייוסמ הֿפוקת ירחא לבא .ד.וו.ק.נל םיכייש ויהש

 םיניארקואה תא ןרסא םה .הלועפהייפתשמ דגנ תולועפב וחתפ םמצע תונוטלשה .הלא

 .םייטרפ םקניישעמ עצבל דוע ונתנ אל .ריביסל םתוא וחלישו םינמואלה

 ןילופל םירבוע ונא
 -הכנ ,ידוהי ,ןירוטנאפ הקטייפ הפי ונב לפיט ןאכ .לבוקל ונעגהו 'ץשייזור תא ונבזע

 ,המחלמהמ רזח ,יסורה אבצל ונמזב סייוגש ,יסיג .יתלשממ ביטארפואוק להינש ,המחלמ
 בוחרב .ןילבולל יתעגה .ןילופל רובעל ,לבוקב וזכרתהש םידוהיה רתי םע דחי ,ונטלחה

 .םידוהיה םע תודידיב יחש ,,ץשיזורמ ינלופ ןיצק ,קוינאמור קלוב תא יתשגפ

 תריפח תמלשה ירחא דײמ סידוהיב תוריל

 אל ידכ ,תויריב חותפל ולכי אל ,רובה

 תא ולצינ םידוהיה .םמצע םהישנאב עוגפל

 םידחא .רבע לכל חורבל וליחתהו המוהמחה

 ורטפתהו רעיל ועיגה סיבר ךא ,ךרדב ולֿפנ

 ןיב ונאבחתה .תונטק תוצובקב רבע לכל

 .רוקבו סשגב םימי העברא ונבכש םש ,םיחיש

 ,החפשמ לש התיבל ונעגהו רעיהמ ונאצי

 .ךורבמיכורטל ונתאצ ינפל וניה הלצאש

 ןאכ .הסחמ סוקמ םש ונאצמו הפי ונלבקתנ

 חור-בצמב רבורג לרבו ןורהא תא יתאצמ

 -מיכורטב וראשנ סםהידליו סהישנ יכ ,אכודמ

 -וגלוד לטומ ,םסיג תא םש ונאצמ ןכ .דורב

 ונילא ףרטצה םידחא םימי רובעכ .קוילופ

 .רטיור יבצ םג

 דנוי-ענ

 ,םירתתסמ סידוהי ירחא םישופיחה ורבגשכ

 -לווב איבשאמוט רכיאה לא יבצו ינא ונינפ

 .םיבר םיצפח וידיב ודיקפה ירוהש ,הקנאינ

 1944 תליחתב .1943 ףוס דע יתדדנ ךכ

 -אימסינ ,ינלופ רכיא תיבב הסחמ יתאצמ

 אל שיאו סיסוס-העורכ ולצא יתדבע .יקסבול

 ואבחתה הביבס התואב .ידוהי ינאש עדי

 ךלאו הקסוי סהיניב ,םידחא סידוהי דוע

 .החשמ ויחאו

 לכל דואמ הפי וסחייתה דלאו סיחאה ינש

 ורזעו סאובחמ םוקמל עיגהש ידוהי טילפ

 -רוגב וניינעתה סה .דודיע-ירבדבו הצעב םהל

 .םהילא ןועיגהש םידוהיה רתי לרוגבו יל

 -ורה םסינאזיטראפה ולעפ איהה הפוקתב

 סלוא ,םהילא ףרטצהל יתיצר .הביבסב םיס

 .יתוא הוצרל ןסינ ףאו ינלבקל וצו אל

 םיסווה לצא

 תיאבצ הדיחיל יתפרטצה םיסווה אוב סע

 .לארואבש בולק'צב יאבצ רפס-תיבל יתחלשנו

 לובגל יתחלשנו םישדח 8 לש סרוק יתרבע

 ודנאמוק תדיחי וז התיה .ןופצבש דנאלניפ

 -ארק ךיילע תיזחל יתחלשנ םשמ .יקס לש

 -2 םילוח:תיבב יתיהשו יתעצפנ םש .בוק

 | .םישדח השש

 -ב יתרקיב ,1949 תנשב ,המחלמה ירחא

 וראשנ ונלש תשורחה:תיבו תיבה .'צשי'זור

 םהיניב ,םידחא םידוהי ריעב יתאצמ .םימלש

 .קנומ לסוי

 לארשי-אראל
 -רגל כ"חאו ןילוֿפל יתאצי יתארבהש רחאל

 רחאל ,'ב הילעב לארשי-אראל יתילע .הינמ

 .ןיסירפקב הנחמב הנשכ יתבשיש

 איבשאמוט תא הבוטל ןייצל הצור ינא

 סינמזה תא רובעל יל רזעש ,הקנאינלוומ

 -תנכסב ךורכ היה רבדהש תורמל ,םישקה

 הצמישל ןאכ ריכזמ ינא .ותחפשמלו ול תושפנ

 -ב הרטשמה דקפמ ,אנז תא םלוע-ןוארדלו

 -קואה רתכומה ,יקסביינשיו תאו הקנאינלוו

 ףאו םידוהיל ןרטכאתה הלא ינש .יניאר

 .םהידי ומב סידחא וחצר

 לגירֿפ םהרבא
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 הפתתשהש .תימשיטנא הינלופ ,הקסבאלסוגוב תאצמנ ןילבולב יכ יל רפיס אוה

 ,םוקמב .ס.ס גיהנמ ,רריפ-רדנוזה לש ושגליפ התיהש תעב ,'ץשי'זורב םידוחי חצרב
 רקיעבו ,לכה שיחכהל התסינ איה .טפשמל הדמעוהו הרסאנ השאה .הרטשמל תאז ונרסמ
 יכונאו קלוב ינלֹוּפה ןיצקה ,שאלפ לאכימ .ןוג לשנא םלוא ,רחא םש לע ןאכ התיה איהש
 הברה התוירזכא לעו יצאנה שוביכה תפוקתב םיבוטה הישעמ לע םיטפושל ונרפיס
 .תובר םינשל רסאמל הנודינ איה .םיללמואה םידוהיה יפלכ

 החירבה ןוגראב הבר תוליעפ ירחא .ןענימל הברעמ ונכרד ונכשמה ןילבולמ
 ,1948 תנשב לארשייץראל יתילע



 םימיאה תונשב "רהה לע, ונתיב

 (רעש עגייפ) ןזור הרופצ

 ד"יה יה ןב הל'ינוק רכזל

 םיתבה דחא הז היה .(רהה לע) "גראב ןפיוא; םשב העודי התיהש הנוכשב דמע ונתיב

 'ץביל ,קראזופ םירפכה לא הכילומה ךרדה לע ,ןופצ דצל הרייעה לש םינורחאה
 לדיא ,ילעבו ינליפה ןוטלשל תונורחאה םינשב תיבה תא ונינק .דועו ןיטוכיט ,ץיסילאז

 תואובת תיינקל ןסחמ ,ליזארבל ועסנש ינפל ,ןאכ וחתפ קינרוקש לטומו המלש יחאו ,רעש

 ונרכיה .תרכינ החלצהב להנתה קסעהו ריעל הסינכב בוט םוקמ הז היה .הביבסה ירכיאמ
 .תודידיב םתא ונייהו םירכיא תואמ

 ןילוֿפ תא םיבזוע יתחפשמ ינב לכ
 1925 תנשב לטומ ןורחאהו ,ל"ז המלש וירחא ,השמ ןושארה -- ליזארבל יחא תאצ םע

 ,קינרוקש לטיג ,אמא 'ץשי'זורב ונראשנ ,1925-ב לארשי ץראל לביײֿפ יחא לש ותיילע םעו

 .ןילופ תא בוזעל וננכית ונא םג .(הנקלא) הל'ינוקו לחר ונידליו לדיא ילעבו ינא

 םשל ןעיגהש לאכימ יחאו םירמ יתוחא לא תירבה תוצראל עוסנל החילצה אמא

 תמחלמ ינפל הקירמאל ורגיהש םיחא ינש אמאל ויה ןכ .ודארולוק ,רוונדב ויחו 1922-ב

 ,ודארולוק ,רוונדבו יטיסיקייל-טלוסב םיחלצומ םיקסע ולהינו הנושארה םלועה

 ונחנא .המחלמה הצרפש ינפל םידחא םישדח ןילופ תא הבזע אמאש סנ הז היה

 .המחלמה הצרפ םייתניבש אלא ,תוריינה תנכהב ונלפיטו ליזארבב יחא לא עוסנל וננוכתה

 ."תוריינ, תנכהב ונלפיט ןמזה לכ .םימיה לכ ,הריגה רמולכ ,העיסנ לע ורביד ונתיבב

 תודחא םינש .תירבה תוצראל לאכימ חאהו םירמ תוחאה -- םילודגה ועסנ הליחת
 .םהמ ושרדנש םיכמסימה לכ תא גישהל וחילצהש דע ורבע

 -ץראלו תירבה-תוצראל ךרדה .ליזארבל לטומו המלש ,השמ םיחאה ועסנ ךכ רחא

 .המוסח התיה לארשי

 םייחה .םתוא ונדביעו ,ונתיבמ קוחר אל ,המדא ןיטאיסיד 5 ינלביק םיטייבוסה ימיב
 : ,לכה ובירחהו ש"מי םינמרגה ואבש דע והשכיא ורדתסה

 וטיגה ןמזב
 ,תובר תוחפשמ ונילא וסנכוה :ונתיבב ונראשנ ,וטיגה תויהל "גראב.ה לֹכ ךפהשכ

 רֿפפ רדנס דודה ויה ונתיבל םיאבה ןיב .ריעה יקלח לכמ לכ רסוחב ושרוגש ,שיא 60"

 םיצאנה וחצר רקטיכורבוד םירפא הלעב תא :דליהו הינ'ז םתב ,הדודה ,(רנלמוא)

 ,ריעה ברעמב ,ינלופה תורבקהיתיב י"ע םינושארה םיחצרנה תצובקב

 .ןהידליו הטיאו הרובד ויתויחאו ,ילעב לדיא לש ומא ,רעש עיסָאװד ונתיבב ויה ןכ

 איבמ היה .ונל רזע ,ונלש הניגה תמדאב הלבג ותמדאש ,לגופ ינלופה ,ונלש ןכשה

 .ול ונתנש םיצפחו םידגב תרומת בלחו ןוזמ תצק
 חיה רשפא ךא ,ורמשש םירטוש ּויה .ןופצ דצמ וטיגל רדג התיה אל ןמז ותואב

 םירסומו םהב םיללעתמ ,םיטלמנה תא םיספות ויה םייוגה .דחוימ ישוק אלל טלמיהל

 תאצלמ םה םג וענמ םידוהיה םירטושה .תאצל םידוהיה ודחפ ןכלו הרטשמה ידיל םתוא

 ,םייניארקואה םיחצורה ידיב םיטלמנה ולפי אלש ידכ ,וטיגה ןמ

 (צ =
 התב ,הלעב ,(קינווקש לטיג) המא ,הרופצ ונל רזעש ןכשה לגוֿפ ינלוֿפה

 -רופיס שדקומ ול רשא  ,הל'יוק הנבו המדא יחופת יקש המכ .המדאב ונרתסהש יאלמהמ םוצמצב ןוומ היה ונלש תיבב

 .הז תוהלב רדגה תא ונקרפ .לגופ ןכשה תמדאב רדגל רבעמ ונרתסה ונלש הדשהמ ונפסאש
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 קינרוקש המלש ,הרופצ לש היהא

 .ליזארבל ותעיסנ ינֿפל ויבורקמ ךרֿפנ
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 ,ל"ז

 ךא ,ונלצא ונכישש םישנאה לכ ןיב טעמה תא ונקליח .לושיבל םיצעב ונשמתשהו

 הרזע לכ אלל וראשנ םילוחו בערייחופנ םישנא .תולחמו בער וררש .,וללכב ,וטיגב

 .תיאופר

 .לגופ ינלופה לצא לדיא אבחתה "הדובע ,ל םישנא רחא םינושארה םישופיחה תעשב

 תונש לכ היה םש .קרא'זופ רפכל שק תומולא תסומע הלגעב לגופ ותוא ריבעה ךכ רחא

 םייעובשכ דע תיבב ונראשנ ונחנא .םיטייבוסה אוב דע ,םיקינטובוס ,םייוג לצא המחלמה

 .וטיגה לוסיח ינפל

 לובכ תריפחב ונדבע

 לחרל ,יל ןוישר יתאצוה .וטיגל ץוחמ הדובעל תאצל רשפאש העדוה זא םסריפ טארנדויה

 הצובקב .שיא 600"כ ונייה .לובכב דובעל ןיסורוד רפכל ונכלהו 7"ה ןב ינב הנקלאלו יתב

 .דועו הקשורטפ והיעשי ,דוד היחאו םיובננט הלטיג םג ויה וז

 לובכה) שובייל לובכה ינבל רודיסב דובעל ונתוא חלש ןיסורוד רפכה לש רתכומה
 יאבש .םידוהיה לכש רתכומה שרד םידחא םימי רחאל .(הקסה רמוחכ הינמרגל חלשנ
 םיינמרג םירטוש תואלמ אשמיתוינוכמ ואב דימ .דחא תיבב וזכורי לובכב דובעל

 .םידוהיה תא ףוטחל וליחתהו םייניארקואו

 .חביבסב תוידוהי תוליהק לוסיח לע תועומש ויה רבכ יכ ,בורק לוסיחה יכ ונוניבה

 הליינוק תֿפיטח
 הל'ינוק לא יתקעצ .האובת-הדשב םידליה םע יתאצמנ המ-קחרממ תויאשמה תא יתיארשכ
 םע תויאשמה ורבעשכ .םש יתאבחתה ינא םג .האובתה ךותל רהמ וסנכייש לחרלו

 .םידליה תא שפחל הלילה לכ יתצצורתהו המומה יתאצי ,םיחצורה
 7"ה ןב הל'ינוקש יל עדונ .רפכה לש הבלחמה י"ע לחר תא יתאצמ רקובב תרחמל

 .םרכזו םמש חמי ,םיבעותמה םיחצורה ידי-לע ףטחנ

 הלטיג ,ותבו רדיינש לרב :םידדוב קר וראשנ לובכב דובעל ואבש הצובקה לכמ
 ,לחר יתבו ינא ,דוד היחאו םיובננט

 םיליצמה ייסיקינטובוס ,ה
 תתל וצר אל םבור ,םייוגה .הניל םוקמ ונשפיח .םידודנ תפוקת ונליבשב הליחתה התע

 םידוהיה תא ופדר .םינמואלה םיריעצה רקיעבו ,םירכיאה בור .ןוזמ וא הסחמ ונל

 ודביא אלש ,םיטעמ הבוטל אנ ונױצי ךא .רעיב וא הדשב וספתנש הלא תא וחצרו
 .ןלכיש המכו ולכיש המב וליצה תימצע הברקה ךותו םיהלאה םלצ תא

 םייוליג םג ויה ךא .ףרוע ונל ונפ רבעשל "םידידי, םייוג .תובר תובזכא ונל ויה
 "תבש ירמוש, תיתדה תכה ישנא ,"םיקינטובוס ,,ה יכ ,רמול רשפא ללכ-ךרדב .םידדועמ
 ,הרזע םהל ושיגהו םיפדרנה םידוהיה לא הדהאב וסחייתה

 םזיצאנל םביל לכב ודגנתה הלא .יטסינומוק רבע ילעב םייוגה בוט וסחיתה ןכ

 ,םיטלמנה םידוהיל הרזע ושיגהו

 ליצמה קויצֿפאטופ
 רדנסכלא היה ,חאנש לש םיב םימשה ןמ ךאלמכ ,אובחמ ונל תתל םיכסהש ןושארה

 ,םימ טעמ יתשקיבו ויסוס תא הקשהש העש וילא יתשגינ .ןיטוכיט רפכמ קו'צפאטופ

 ינייה .אובחמ םוקמ םש ונל רדיסו ןרוגה לא ונתוא סינכה ,הניל םוקמ ונל ןיאש עמששכ
 ,םידגב ותיב ינבלו וליבשב יתרפת ןכו קאבאטה ילע רושייב ולצא ונדבע .םישדח 4 ולצא
 ,בוט סחיו לכוא ונל ןתנ אוה

 ונייה תולילב ץביל רפכל ונכלהו הזה םוקמה תא בוזעל ונצלאנ שופיחל ששחמ
 םימ בואשל ונדחפ .תודשב ונבכש .ונלש ןוזמה היה הזו תוניגהמ תוקרי המכ םיבנוג
 .תלגלגה לש התקירח ונתוא הלגת אלש תוראבהמ

 םייוניכ) תוצמל תשורחי-תיב לעב היהש ,סה השמ לש ותׁשֹא ,הרש םג ונתא התיה
 רוב ,בוט אובחמ ול שיש רפיסו ,סה ילא ,הסיג אב דחא םוי .("סענוקצאפ, :היה
 .םישנא דועל רוב ותואב םוקמ היה אל יכ ,חקל אל ונתוא .ותא התוא חקלו ,ץיסילאז רעיב



 וב םירתתסמה לכ תא וחצרו רובה תא ,םיבלכ תרזעב .םיניִארקואה וליג הלילב

 ונתוא עיתפה םעפ .רֹוב ונידיב ונרפח .םעפב םעפ ידמ םוקמ ונפלחהו ונדדנ ונא

 .לארשיב רשימ בשומב יח אוה התע .הביבסב דדנ אוה םג .ונילא אבש ,רצינש ןימינב

 ןרוגב םירתסומ בוש ונייה .ןיטוכיטב קו'צפאטופ לא בוש ונרזח ,החונמ םוקמ ןיאב

 תרֿפותכ יתוא וקיסעה .הבוט תרפות ינאש םייוגה ןיב עדונ ךכ רחא .םישדח המכ ולש

 ,םידחא תוליל הנילו ןוזמ יתלביק הדובע רכשכו םיבר םיתבב

 המבל קר קרא'זופל ונאב לחרו ינא .םיקינטובוסה לצא קרא'זופב ןמזה לכ היה לדיא

 .לדיא תא םג יתיאר םימיה םתואב .םידחא םיתבב ןאכ יתרפת .תועובש

 קוילוואֿפ
 ,לדנוד לש ונב היה אוה .קוילוואפ רדנסכלא לצא ןיזוק רפכב תועובש 6 ונייה ךכ רחא

 אוה .קינטובוס היה הז קוילוואּפ .ויתואובת םהל רכומ היהו ,יחא תא ריכמ היהש

 ךאקייל תחפשמ םג רחא םוקמב ורתתסה ולצא .תפרה לש גגה תיילעב אובחמ ונל רדיס

 .(הדנקב תעכ םייח םה)

 אוה .שופיחל ששוח אוהו םידוהי ריתסמ אוהש וילע ונישלה יכ רפיסו אב םעפ

 ץוחב ונראשנ .ץביל רפכל ונתוא איבהו שק האלמ הלגע ךותב לחֹר תאו יתוא חקל

 וריאהו םישופיח םיניארקואהו םינמרגה םירטושה וכרע תולילב .םיחיש ןיב ,המקה ךותב

 גלשב ,זעה רוקב ,ףרוחב היה השק .זוזל ילב םיצעה לא ונדמצנ .םיסנפב הביבסה תא

 .םיילענ אללו םידגב אלל

 ואב םיטייבוסה

 ונייה םיטייבוסה ואבשכ .תישילשה םעפב ,ןיטוכיטב ,קוצפאטופ לא ונאב הרירב ןיאב

 'ץשי'זורב רבכ םיאצמנ םיטייבוסהש ונל רשיב אוה .קויצנאסאק קינטובוסח לצא 'ץבילב

 ,םייחב וראשנש םיטעמה תא ונשגפ .קרא'זופמ םשל אב לדיא םג ,יץשי'זורל ונאב

 ,דלאו הקסויו השמ .קנומ לסוי ,היתונב יתשו םאה -- קויניצרוט :הטילפה תיראש

 ,דועו םיריעצ המכ

 םודאה אבצב לדיא לש ותומ

 רחא רצק ןמז .םודאה אבצל לדיא תא וסייג ןאכ .הנבורל ונחרב םיטייבוסה תגיסנ ללגב

 .הצי'צר ריעב ויעצפמ תמו השק עצפנ לדיאש ,םודאה אבצהמ היולג ונלביק וסויג

 אלל םיילענ אלל ,םידגב אלל ונייה .תופדרנ תויחכ ונייח םינש יצחו שולשל בורק

 !דמעמ קיזחהל חוכה תא ונבאש ןיינמ .םיבוט םינמזל הוקת אלל ,ץחרתהל תורשפא

 לארשי-אראל
 ונשדיח ןאכמ .'זדולל ונרבע -- ןילופל רובעל רבעשל ןילופ יחרזאל תורשפאה הנתינשכ
 .לארשייץראבו ליזארבב יחא םעו תירבה-תוצראב אמא םע רשקה תא

 הדגירבב לייחכ הילטיאב היה ,(ילאימחר רנבא :התע) קינרוקש לווייפ ,יחא

 ,הילטיאל הירטסואמו הירטסואל 'זדולמ ונתוא ריבעהל םישנא רגיש אוה .תידוהיה
 -נַארט, הינאב ,םיבוט םיאנתב ךא .תיקוח-יתלב הילעב ,1956-ב ץראל ונעגה ילופאנמ

 שיא 15 דועו יקציבוקראו הדירפ תא ,יתב לחרו יתוא וז היינאל הלעה יחא ,"הינאבליס

 .םולשב ונלוכ ונעגה תחלצומ הלובחתבו

 .םתרזע לע םהל תודוהלו םיטעמה וניליצמו וניביטימ םע רשק גישהל יתעדב שי

 תורֿפ העורכ הלצינ
 היח ,המא :סוג הל'הרש ,קינרוקש סחנפ ידוד לש הנטקה ותדכנ לע תודחא םילמ
 תיניארקואל התוא הבשח הינלופה .העור הלצא תויהל תינלופ החפשמל התוא הרסמ ,סֹוג

 לשכ היה היארמ םג .הבוט תיניארקוא הרביד איהו ןיטאיזר רֿפכב ויח הל'הרש ירוה יכ

 .ץראל העיגהו רמה לרוגהמ הלצינ ךכ .הירצונ
 .םידלי 4 לעב הל שי .םעיחי ץוביקב הרבח איה :יאנומשח הרש התע המש

 םע שגפנ ,הדאגירבב לייח ,ילאימחר רנבא

 הילטיאב ,לחר התבו הרופצ ותוחא

 .1946 תנשב

 הילטיאב וש לחרו יקציבוקראו הדירפ

 .1946 תנשב
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 ינמרגה ףגמה תחת

 רדיינש (בוד) לרב

 לרעב רבחמ .רתסא ּותֹבו רדיינש

 עודי האובת:רחוס היה ,רדיינש בד ,המישרה

 (בד)

 רפכב היה ולש האובתה ןסחמו הביבסב

 ויהו םיניארקואה ייחב ברועמ היה .ציסילאז

 םיאצמנ ותבו לרב .סהיניב םיבר םידידי ול

 .לארשיב

200 

 ךרובמילק המלש תא םהיניב ,םידוהי הרשע וחצר םינמרגה תסינכל ןושארה םויב

 ואב .ןייטשנרוג לש ןורטאיתה די-לע ףסאתהל םידוהיה לע וויצ תרחמל .ןמפנורב לטומו

 רשא קשנה תא רוסמל להקל הדוקפ הנתינ .רדסמב ובצייתהו םידוהי תואמ המכ
 ורסמנ בובילאז רפכב ,תאז תמועל .קשנ לכ היה אל םידוהיה ידיב םלוא .םתושרב

 ,םירכיאה ידיב ויהש ,קשניילכ המכ

 תכלל היה רוסא .התיבה ץורל ווטצנ םה .הערל םישנאב ועגנ אל םוי ותואב

 | .םיבורה תותקב תוטבחב םהב וציאה .הליגר הכילה

 קושב ףסאתהל ווטצנ םידוהיה .רתויב ירזכא ןפואב ןמלפיק תא וחצר תרחמל

 ,רוטקפס ריאמ ,רלג קייצמהרבא ויה וכותבש ,(םידוהיה תצעומ) טארנדוי ונימ םינמרגהו

 ,םישנא המכ דועו לאמכורק לקנאי ,דרובמילק היסיז ,זומ השמ ,רוטקפס על'השמ ברה

 ,"ץשייזורב וראשנו ררוצה דימ לצניהל הוקתב ןילופ-ברעממ וטלמנש ,םידוהי םיטילפ םכותב

 גילזו (יאוואדָאּפ) םיובנװר עקשאי ,רדייפדלוג יאמש :תידוהי הרטשמ התנמתנ

 אלש לבור םיפלא תשמח "טארנדוי,ל יתמליש .רטושל תונמל וצר יתוא .,ןָאמאניצ
 .הז דיקפת לבקל ינוחירכי

 תויצקא
 יבוטמ המכו םינומש ופסא ,(תיאשחה הרטשמה) יוּפַאטסג, ישנא ואב םימי העבש ירחא
 ויה םהיניב .העפשה ילעבו ססובמ ילכלכ דמעמ ילעב ,םיליכשמ םכותב ,ריעה ישנא

 םיחקולש םהל ורמא ,ןַאמטיג רב"םהרבא ברה לש ֹונתח ,לרסיאו םיובנזור הקמולש םג
 .ומלענ ןאל םויה דע עדונ אלו ובש אֹל הלא םישנא .הדובעל םתוא

 אל הלא םנו ,םיריעצ תואמ המכ "הדובע,ל וחקלנ םימי 8 לש הקספה ירחא

 ןעדונ אלו 12 ליגמ םידליו םינקז וליפא "הדובע,ל וחקל תישילשה םעפב .ורזח
 ינימ לכב קמחתהל וחילצהש הלאו םינטק םידלי ,םישנ קר וראשנ הרייעב .םהיתובקע
 .הרקמב םהמ ולצינש וא ,תויצקַאה שולשמ תולובחת

 תומוקמב הדובעל ולבוה וחקלנש הלאש ,רמא -- םוקמה דקפמ -- "רריפרדנֹוז,ה
 תוװרפ םינמרגל איצמהל םידוהיה ועבתנ םעפב םעפ ידמ ,רדס היהי וישכעו םיקוחר
 םישנאה תואממ .יסחי טקשב ורבע םישדח המכ .שרדנכ ואצמוה םירבדהו ,תורועו

 ,רבד עדונ אל ומלענש

 ,ריעה לש ינופצה קלחב וזכורו םהיתבמ םידוהיה לכ ושרוג םישדח 4"כ ירחא

 ,ריעה יקלח לכמ םידוהיה םשל ואבוה .תישונא-יתלב תופיפצב .וטיגב ,"גראב ןפיוא,
 .הביבסבש תונטנטקה תורייעהו םירפכהמ ,(קירב ןרעטנוא) רהנל רבעמ

 "טַארנדוי ,,ה ."הנימג ,ה לומ (םיסוס רחוס) ךאינוק לש ותיבב ,יתחפשמ םע ,יתרג ינא
 .םידוהיה וטיגה ירטוש 20 ונמתנ ."הנימג,ה תיבב בשי

 .תובר תוילשא רבכ ויה אל .הדובעל םילעופ 100 קפסל השירדב ואב דחא רקוב

 םיתבב ןרבע םיניארקואו םידוהי םירטוש .גרוהל םאיצוהל הנווכהש וניבה לוכה

 ורדיסו רעלאב השמ לש רצחל ונתוא ואיבה .םכותב יתואו ,שיא 200"כ2 חוכב ופסאו
 רוטל .לאמשמ ,שיא 150 ,דחא רוטו ,ןימימ ,שיא 150 ,דחא רוט :םירוט ינשב ונתוא
 .םוקמב ראשנ ןימימש רוטה ;וטיגל ,התיבה ץורל הדוקפ הנתינ ילאמשה

 ונירחא םיצר םיניארקואה םירטושהשכ התיבה ונצְר .ילאמשה רוטב יתייה ינא

 םיעדוי ןיאו תבכרב וחקל ינמיה רוטבש םישנאה תא .םיבוחה תותקב תוירזכאב םיכמו
 .(..הדובעל הציניוול םתוא וחקלש העומש וציפה םינמרגה) ולבוה ןאל



 תילכלכ ייתרתחמ ,

 ורבג רוסחמהו בערה .רתוי רבד םושו שפנל םחל םרג 50 היה וטיגב ןתינש ןוזמה
 .םחל רכיכ גישהל ידכ ,םהייחב ומלישו םמצע תא ונכיסש ויה .םויל םוימ

 םיאולכהמ םיברו ,יתחפשמ תא ליצהלו ןוזמ גישהל םיכרד יתשפיח ֹוז השק הקוצמב

 רפישש ,דחוימ עצבמ תרתחמב וננגריא םישנא המכ דועו ינא .בערב תווממ ,וטיגב
 .תרכינ הדימב ילכלכה בצמה תא

 (הכיס-ינמשו תפז רציימ -- ראילָאמסה) ןייטשנורב ינבו סיוואח שובייל לש וינב ינש
 .לבוקל תולגעב תולילב םיאצויו "םייוג,ל םישפחתמ ויה

 תיישעל םירמוח ,תוכיס ,םיטוח ,םיטחמ ,ןירַאחַאס םינוק ויה םהל יתתנש ףסכב

 שוקיב םהל היהו םיקוושה ןמ ומלענש ,םיבושח ךא ןטק חפנ ילעב םיכרצימ דועו ןובס
 .םירפכב םייוגה לצא בר

 ,הביבסב םינוש תומוקמב הדובעל רקוב לכב וטיגה ןמ םיאצוי ויהש םישנאה

 םיבינגמ ויהש ,םירחא ןוזמ יכרצמבו םחלב הלא םיכרצמ םייוגגה םע םיפילחמ ויה

 ,בערב תווממ םיבר וליצה הלא ןוזמ יכרצמ .ברע תונפל םבושב ,בר ןוכיס ךות ,וטיגל
 .לוסיחה ינפל םימי 8 דע יתכשמה ךכ

 "רריֿפרדנוז ,ה תורוג

 4000 כ ויה וטיגב .שפנל לבור 50 ול איצמהל שרדו "רריפרדנוז,ה אב םימיה דחאב

 ,הלאמ ונשקיבו םיתבב ונרבע ,תוגוזב ונאצי .לבור 200000 ףוסאל היה ךירצו שפנ
 ינא .שרדנה םוכסה תא ,ץחלב תצקו ןוצרב תצק ,ונלביק .ףסכ םהל שיש ונעדיש

 םיבר ופתתשה הב ,תיללכ הפיסא המייקתה ברעב .רפפ והילא 'ר םע דחי יתכלה

 םימוכס שורדי אמש ,ששחמ לבור ףלא 18 "רריפרדנוז ,ל איבהל טלחוהו ,ריעה ידבכנמ
 .תאזכ תולקב םוכסה לכ ול שגוי םא םיפסונ

 ףלא 20 דוע איבהל תפסונ הרזג דימ ליטה ,ףסכה תא "רריפרדנוז,ל ואיבהשכ
 איצוהל ץלאנ "טארנדוי,ה .ריינ תורטשב אלו בהזו ףסכ תועבטמב תאזו -- לבור

 ,רדסב ףסכה, :רמא "רריפרדנוז,ל ףסכה תא ואיבהשכ .הזה םוכסה תֹא םג םישנאהמ

 טרפ ,"טארנדויה ירבח לכ תא גרוהל איצוה הליל ותואב ."רדסב אֹל םתא לבא

 ,לאמכורק לקנאיו רלג קייצמהרבאל

 .םישדח 18" םייקתה וטיגה

 ׁשׁשה-יתב יתב תוכוב

 םישנא םע דחי ,הקביצאפוקל הייפכ-הדובעל אצוי יתייה רקוב לכבו וטיגב יתייה ינא

 :תובר םימעפ יתוא השקיב ששה-תב יתב .םירחא

 ?הדובעל ךתא תאצל הצור ינֹא ,אבא,
 :הרמא יתשא םגו יתא תאצל הדליה יב הריצפה ,וטיגה לוסיח ינפל ,יששה םויב

 רכיא לש ֹותיבב ,הקבי"צאפוקב התוא יתראשהו יתא התוא יתחקל ."םויה התוא חק,

 .תכלל הלכי אלו םיעצפ הלביק ,הילגר ופשפתשנ הכילההמ יכ ,ינלופ

 :ינלופה רמא ,וטיגל התיבה בושל ידכ התוא תחקל םירהצב יתאבשכ
 "תכלל הלוכי הניא הדליה ,הלילל התא םג ראשיה;

 וחקל ,שחרתהל דמוע בוט אל והשמ, :רמאו ינלופה אב הלילב .ולצא ןולל ונראשנ
 .םש וראשנש ידלי ינשו יתשא תא ליצהל ידכ וטיגה לא יתצר ."רוב רופחל םישנא

 וטיגהמ וחרבש םידוחי המכ יתשגפ (דזעיערעפה) תבכרהירבעמ לא יתאבשכ
 :יל ןרמא םה .ץײצאנ םייח תא םכותבו

 ,"רבד רוזעל לכות אל ןאכ יכ ,הדליה לא ךל ?שאה ךותל ךלוה התא,

 יתשא םע תומא וטיגה לא ךלא םא .תושעל המ יתעדי אל ,יב הערקנ ישפנ

 ,םייחב ראשינו התוא ליצאש ןכתי ,הדליה לא ךלא םא ?הדליה םע היהי המו ,םידליהו

 .הדליה האצמנ הב ינלופה תיב לא יתרזח
 תברוא הנכס יכ ,ונתוא קיזחהל דחפמ אוהש רמא ,בוט ילא סחייתהש .ינלופה

 ,רפכל ךומסה רעיל ונסנכנו ץיסילאז רפכה לא ונכלה ,הדליה תא יתחקל ,ונלו ול

 ..רעיב תויהל הצור יניא :הריצפה הדליה ךא

 האושה ןמ ונלצינ ךיא

 סםינמרגה ועציבש ,ןושארה עזעזמה חצרה

 רייד אפורה תחיצר היה ,'צשי'זורל םסנכיהב

 ,רהוד סוס לא ותוא ןרשק םה .ןייטשמאש

 ויתוקעצ .ישארה בוחרה ךרד ותוא ררגש

 .הלילה לכ ועמשנ ויתוחנאו

 -על ,לוכיבכ ,החקלנש הנושארה הצובקה

 :תיב תבריקב ריעל אוחמ לא האבוה הדוב

 העש התוא התיה ימא .ינלופה תורבקה

 ,איפקמה הזחמה תא התארו איהה הביבסב

 .גרוהל םלוכ תא םיאיצומ סםינמרגה ךיא

 -רנה יבורקו הירבדל ןימאהל וצר אל ריעב

 םדוע םהיריקיש םמצע תא ולשיה םיחצ

 םהמ ולבקתנש ,תועומש ויה ףא .םייחב

 ...םיבתכמ

 .הדובעה תוגולפל ףרטצהל הצר אל יחא

 ונלש ןסחמב ונרפחש רובב רתתסה אוה

 .תופיטחה ןמ לצינ ךכל תודוהו

 -צה (יבלסווארפ רמוכ) "ּפוּפ,,ה לש ותב

 איה .םידוהיב התוללעתהבו התונחצרב הנייט

 תרבהב ריעב העיפוהו סייצאנ םידמ השבל

 .םהב הללעתהו םידוהיב הציברה ,םינמרג

 ההלשנו רסאמל הנודינ המחלמה ירחא

 .ריביסל

 "היצקא,המ תחרווב ינא

 רפכב לובכ תריפחב ונדבע דוד יהאו ינא

 רכיא לצא םינל ונייה תולילב .ןיסורוד

 תא ולעהו סםינמרג ואב דחא םוי .ינלופ

 סםתוא ףרצל הרטמב ,תויאשמ לע םידוהיה לכ

 וניה .וטיגה לוסיח תארקל וטיגה ידוהיל

 קומחל ךרד ונשּפיחו ,תיאשמב שיא םירשעכ

 -הו גהנהש העש הנתינ וז תונמדזה .הנממ

 ןיסורוד רפכה שאר לא וסנכנ הוולמה רטוש

 ונרטפתהו תיאשמהמ ונצפק .תיסוכ תותשל

 סידהאו תויריב התפ רטושה .רבע לכל

 הדשב ונרתתסה םידחא דועו ינא .וגרהנ

 .נעגפנ אלו
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 וילענ תא ית !

 דנו ענ

 יתשקיבו ינלופה רכיאה לא יתינפ הלילב

 ךא ,ותיבב יתוא קיזסחהל ךישמיש ונממ

 אוה ןיאש רמאו וינפמ יתוא שריג אוה

 .תורצ הצור

 ילב ,ולש ןרוגל יתרדחו ותיבמ יתאצי

 יחאש יתיויק .שקב יתאבחתהו ,ותעידי

 השולש רובעכ ,םנמאו .ןאכ יתוא שפחל עדי

 םע ךחי אב אוה .ולוק תא יתעמש םימי

 לובכה הדשמ וחרב סםהינש .ינשפחל ידוד-ןב

 .םתחקל ואב םינמרגהש העש

 דילש לודגה רעיל ונכלהו ןרוגה ןמ יתאצי
 -ךביא תיאשמה ןמ יתחירבב .ציסילאז רפכה

 םיילגרבו הפחי יתכלה ךכ

 ריצק רחאלש םידחה שקה

 ,לכוא

 ינקמ תועוצפ

 ילב םימי 8 ונייה רעיב .האובתה

 .דוע לובסל ונלוכי אלש דע

 תא בטיה ןריכה םש .טאווירק רפכל ונכלה

 .ונתחפשמ לכ תא ןכו הז רפכב הדלונש ,ימא

 םלוא ,אובחמ-םוקמ םירכיאה לצא ונשקיב

 -ענש ונתאמ ושרד לכוא תצק ונלביקש ירחא

 אלו םישאוימ ונייה .דימו ףכית םתיב תא בוז

 ,רכיא לש ותיבל ונסנכנ .תונפל ןאל ונעדי

 .פולזרבו טאווירק םירפכחה ןיב דמעש ,רודיווח

 ,ןתיבל ונתוא סינכהל הליחת הבריס ותשא

 עיפשה ,םוחרו בוט בל לעב םדא ,הלעב ךא

 .הסחמ ונל ןתתש הילע

 רכיאה .םהלש ןרוגבש שקב ונרתתסה

 התודגנתה ףא לע םויססוי לכוא ונל איבה

 םג .םישדח העשת םלצא וניהש ותשא לש

 יכ ,רשכ-אל רשב לוכאל וניצר אל הֹז בצמב

 יתדמל המחלמה ינפל .יתד תיבב ונכנוח

 ילש הרומהו 'בקעי-תיב,, יתדה רפסה-תיבב

 .נלש טחושה לש ותב התיה

 השאה דוע הנתנ אל םישדח 9 ירחא

 תא בוזעל ונצלאנ .ונתוא קיזחהל הלעבל

 ונבצמו לודגה רוקב םיבער ונבבותסה .ןרוגה

 ליצה שואי לש םיעגרב .אושנמ השק היה

 ,ינלופ רכיא בער תפרחמ םעפ אל ונתוא

 ,יהחאל ןתנש ,טאווירק רפכהמ ,ציבקנס

 םימעפלו םחל ,תוזדחא םימעפ ןילא הנפש

 .בל-בוטו םוחר שיא היה אוה .ףסכ םג

 ,ונתעתפהל ,ולצא ונאצמו ותיבל ונאב םעפ

 טלמנש ,רצינש חספ ,עבש ןב ךלי ,ידוד-ךב תא

 ויחאו ויבא וגרהנ וב ,רחא רכיא לש ותיבמ

 ךליה .ונתא תכלל הצר אל ךליה .םילודגה

 יד-לע החצרנש ,ומא תא שפיח ןכסמה

 הטיא ותוחא .יאלוקינ יניארקואה רטושה

 לצא וראשנ ,שולשה ןב הל'המלש ,דליהו

 .רחא רכיא

 עועזמ חצר

 תעסונ הלגע ונלש אובחמהמ וניאר דחא םוי

 הדליו הל'הטיא הבשי רכיאה ןולגעה די-לעו

 קשמב דבעש ,רודיווח ,ונלש תיבה-לעב .ןטקה

 רובל םהינש תא וסינכה דציכ ,רפיס ,פולזרבב

 .תיארפ תוירזכאב סתוא וחצרו

 יחו תואלתה לכמ סנב לצינ ןטקה חספ

 .רשימ בשומב לארשיב התע
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 ךא ,ןוזמ ונל ונתנ םה .(יתוא ןריכה םלוכ) םירכמ'םייוג יתבל יתסנכנ הלילב

 :רמא יתוא ריכהש דחא .ודחפ םה .אובחמ תתל םינכומ ויה אל

 ."דחא רבקב ךתחפשמ םע חונתו וטיגל ךל ,םידוהיה לכ תא ךימשי רלטיה,

 .חונמ אללו הניש אלל םוקמל םוקממ ינש םוי דע הדליה םע יתבבותסה

 ּוקבל לצא
 ןותחתה םלועה שיאכו חצור ,בנגכ עודי היהש ,וקבל דחא לש ותיבל יתסנכנ הלילב

 :רמאו יתארקל החמשב ץפק יתוא הארשכ

 .שיאמ דחפמ יניא ינא .ךליצהל הצרי אל שיאש עדוי ינא .ךילע בשוח םיימוי ינא,

 ,"ךילע רומשא ינא ..ךתואו יתוא וגרהיש דע הרשע םהמ גורהא ,ילא ואובי םא

 ספתנ אוה .המחלמה ינפל ,ינלופה ןוטלשה ימיב ול יתישעש הבוט יל רכז הז וקבל

 ףסכ םוכסבו יתברעתה ינא .רסאמל ותוא וליבוהו ותוא ולבכ םירטושה .הבינגב זא

 לשרה טייחה תא הבוטל רכז םג אוה .טפשממו וילבכמ ותֹוא וררחש ,דחוש יתתנש
 ישילשה םויב םנמאו ..ףסכ ונממ חקל אלו ליעמ ,המחלמה ינפל ,ול רפתש קאוודָא
 .אובחמ ולצא אצמו ,וטיגה ןמ טלמנש ,לשרה ונילא אב

 ונרתתסה יתבו ינא .םיריזחיריד םג שמיש םירוגמה רדחו דואמ ןטק היה תיבה

 ,הריפתה תרומת ,ףסכה תאו וקבל תשא לש הריפתה תנוכמב רפת לשרה .גגה תיילעב

 :יִל רמאו אב ךכירחא .םימי 8 וקבל לצא ונייה .החקל איה
 ."ילצא ראשיי לשרה .והשימ לצא רדתסת יאדובו םיבר םירכמ ךל שי,

 ,יל רמא םירכיאה דחא .רחא םוקמב םוי לכ וניהשו ונדדנ בוש ,יתב םע יתאצי

 היה יל יכ ,יתוא ןריכה ץיסילאז רפכה ירכיא לכ .יתוא שפחמ (רתכומה) סיטלוסהש

 .םתאובת תא יל םירכומ ויה םלוכ טעמכו הז רפכב האובת-ןסחמ רבעב

 איסילאוב סיטלוסה לצא
 תֹא יתעמשו הדליה םע יתרבע ,1942-ב ,דחא הליל .בטיה יתרכה סיטלוסה תֹא םג

 .אוה .ךרדה ידצבש הלעתב יתאבחתהו ולוק תא יתרכה .םישנא המכ םע רבדמ סיטלוסה
 :לאשו ונב שיגרה

 .(( םש ימ) ?"םַאט ָאטכ,
 :יל שחל יתוא הארשכ

 ""םש יל הכחו ילש ןרוגל ךל;

 ?וישכע דע ןילא יתינפ אל המל ,יתוא לאשו הלק העש רחאל אב אוה

 אל םנמא ,דסח יל הטנ תֹאז לכבו לארשייאנושו * ץייבורדנאב היה ומצע אוה

 רואית יפלו תומוקמה תא ֹול יתראית .םירלודו בהז יתרתסה וטיגבש ול יתרפיס .םניח

 ותוא הווסיהו תפרב רפחש רובב אובחמ יל השע תאז תרומת .איבהו אצמ ,ךלה הז

 .ןוזמ ונל איבמ היה הלילב .בטיה

 150-2 גרה רשא .,בעותמ חצור ,ומש יקצוסיּפ ןאפיטס ,רכיא היה הזה רפכב

 םידוהיה תיצחמכ .הביבסבו רעיב ואבחתהו וטיגה ןמ לוסיחה ינפל וחרבש ,םידוהי

 םידוצמ וכרעש םיניארקואה י"ע וגרהנ םבור םלוא .תורעילו םירפכל וחרב םש ויהש

 .םינטק םידליו םישנ םהיניבו ,םיטלמנה רחא

 :ול רמאו סיטלוסה לא אב הז ןאפיטס
 .ואצמל יל רוזעת םא הרפ ךל ןתא .הז רפכב םשייא אבחתמ לרב,
 ..לרב תא שפחל, תיבל תיבמ וכלה םהינש

 ,יאדוב ,גרה ומצע אוה .הלילב תאז יל רפיס ,קוצלכימ בוקאי ומש ,סיטלוסה

 הנגרהל ונממ הענמ ותשאו ינממ ףסכ לביקש םושמ ,קיזָחה אוה ונתוא .םיבר םידוהי
 ,םוקמה תא בוזעל ונצלאנ בושו ,םישדח 6-כ ולצא ונייה

 םיטייבוסה תא ואנש םה .הרדנַאב היה םגיהנמ םשש ,םינמואל םיניארקוא -- םיצבורדנַאב * =
 יכ ,תונמאנב םינמרגה תֹא ותריש םלוא ,םינלופב ומחלנ םה .םידוהיל תוירזכאב וסחייתהו
 | / .ףרוע םהל ונפו םהמ ובזכאתה רתֹוי רחואמ .תואמצע םהל וחיטבה הלא



 ,םידוהי סישימחכ ורתתסה ציסילאז רעיב םינלופה םע הלועֿפ ףותיש

 דלומה גחב .ונתחפשמ ינבמ םירשעכ םהמ ןףצבתהו הביבסהמ םינלופ וזכרתה הז רפכב .וב'זוא ינלופ-יכ'צה רפכל יתכלה םשמ

 .חצרנ םלוכ טעמכו דוצמ ךרעע ךנַנ ןרמשו םהב ואבחתה ,תורוב ורפח םה .םינמואלה םיניארקואהו םיצבורדנַאבה דגנ
 עא 7 6 רוזעל יל ןעיצה םינלופה ישאר .םידוהי 15-2 הסחמ ואצמ ןאכ .םיניארקואה תופקתה

 ,םינלופה דגנ לועפל ולחה םיצנורדנאבה לע תועידי םהל איבאו ץיסילאז יניארקואה רפכל םעפל םעפמ ךלאש ,ךכ ידיילע םו;
 ויה ףאו ונילא םינלופה תא בריקש רבד .םיניארקואה לש הפקתהה תוינכת

 יונל רוזעל םינכומ ןַנְל ןרזע ןכלו הרצב ויה םמצע םה םוקמ ותואבו ןומאב ילא וסחייתה םינלופה

 המב דּוע טאצמ םש .ןבויהאא רבכק נר .םשל רובעל םימעפ המכ יתחלצה ןכלו ץיסילאזב םיבר םידידיו םירכמ ויה יל
 לרב סע דחי רובב םימי המכ יתיליב .סידוהי |

 .נלופ תיבב הסחמ יתאצמ ךכירחא .רדינש רפכל יתסנכנ ינא .ץיסילאז רפכה תא .בר קשנ םהל היהש ,םינלופה ופיקתה םעפ
 -שנו םליבשב יתגרס .הפי יתוא ולביק םש  .גרוהל איצוהל יתוא ליבוה ויבא תדוקפב .חצורה יקצוסיפ ןפיטס לש ונב י"ע יתספתנו
 .רורחשל דע םש יתרא :רמא םואתפ םלוא

 דוע םע רדיינש לרב לש רובב ראשנ יחא ינא ןכל ,יתגרהש םידוהיח לכ ומכ ןנחתמ ךניאו הכוב ךניאש אלפתמ ינא,

 (יקסנליו) טא טי יא = ."ךלש הלאשמ וזיא אלמל ןכומ
 יתוא ריזחה אוה ,בוזואב הראשנש ,יתדלימ דרפיהל תכלל יל ןתיש ויתשקיב

 .יניארקואה-הטמה לא
 גורהל ןתי אלש תופיקתב ןפיטס לא הנפ ,יתוא ריכהש ,םירכיאה דחא .סנ הרק ןאכ

 הקרב גרהיי םאש ,םייא אוה .םיניארקואה לכ םע םיבוטה ויסחיב עודיה וקרב תא
 ןפיטס לש ותיב ינב לכ תא איה גורהי

 .תנכוסמה תוחילשב דוע תאצל יתמכסה אל .ובו'זואל יתרזחו יתלצינ ךכ

 רובב םייח

 םינמרגה ואבשכ .הנשכ הז רובב יתרג .רפכל ץוחמ רוב -- אובחמ ובו'זואב יל היה
 .רובב ילצא םיאבחתמ םידוהיה לכ ויה רפכל

 ,אפיר ונב תאש ,ינלופה רתכומהמ שרד אוה .הברה ונל רזע עודיה דירפ ר"ד

 ער לכ םהל הנואי אלש םידוהיה לע רומשל

 ןמז ולהנתה הביבסב תוברקה .םיטייבוסה םינזיטראּפה ואבש דע ונייח הז רובב

 בצייתהש דע ,השק ןמז ונילע רבע .בוש ומדקתה כ"חאו םעפ יגוסנ םיסורה .ךשוממ
 ,הדועת יתגשה ינא .50 ליג דע םירבגה לכ תא וסייג םיטייבוסה .יסורה רטשמה

 עיגהלו הברעמ עוסנל תורשפאה הרצונש דע ,'ץשי'זורב יתראשנו ,הז ליגל לעמ ינאש
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 האושב הדדוב הרענ

 טאלבנזור הינאֿפ

 לש תומש םגו ,ץשייזור םשה היה ,תינרוחא עיגמ ינורכזש המכ דע ,יתודלי רחשמ

 דילש ,עינטרעווטעשט רפכב קסע-תיב ונל היה ,ונתיבב םירכזומ דימת ,יץשייזור ידוהי
 ףכית ואצי ,(דיריה היה ינש םויב יכ) ןושאר םויב ,עובשב תחא םעפ תוחפלו ,יץשי'זור

 ינימ לכ םע ורזחו 'ץשיזורל ךועו תורוע ,םיציב ,האובת תוסומע תולגע תוצח ירחא

 ישיש םויב ףרוחב רמוא היהש ,ל"ז יבאמ יתעמש םעפ אל .תונחה ליבשב תורוחס

 שיגרה ישיש םויב דועש .תרמוא תאז ,"קיטנָאמ ןופ ןריורפעג ךאנ ןיב ךיא, :ברעב

 תא םיריכזמו םירבדמ םירוהה ויה דימת .ינש םֹוי לש העיסנהמ תומצעב הניצח תא

 "ףעלייק רעד, ,"רפט,, ,"לקוק, ומכ ,רחסמ ירשקב םתיא ודמעש םישנאה לש תומשה

 .בטיה םתוא יתרכה -- םתוא יתיאר ינאש ילנמ ;דוצו

 ונרֿפכב וטיגה

 ,קסיס םירפכהמ הביבסה ידוהי תא םינמרגה ֹוׁשריג ,םמשיחמי ,םיצאנה תפוקתב

 הז רפכב .עינטרעווטעשטב וטיג ומיקהו ריווזנ ,בוקול ,שטימודוה ,השטשיל ,שטיטובאלס
 ליצא ,שטילוקימ לש תראופמהו הלודגה ותזוחאב םיסורה ןמזב דסונש זוחלוק םדוק היה

 | .םש ודבע וטיגה ידוהי לכש ןבומ .ינלופ

 םידוהיה ולסוח -- קלוק ,ץשיזור ,קצול -- הביבסה ירע לכבש תועידיה ןעיגה
 לבא ;םניח ידבועכ תויחל ונֹל ונתיש היילשאב תויחלו דובעל דוע ונכשמה ונחנאו

 ,10.10,1942-ב ןנלש וטיגה לסוח ,הדשב תודובעה לכ תא ונרמגשכ .היילשא קר התיה וז

 היה אוה .ןאמכוה ןושרג היה הלעב .ץשיזורמ שיאל הנמזב האשינ ימא תוחא עי יי
 וגרהו יץשיזורב ,"הדובעל, ,לוכיבכ ,וחקל םינמרגהש םינושארה םיריעצה םירבגהמ אי טא יה הי * )

 | רפכב רג היהש ,סםיובנראב קילז לש ותב
 םיחצרמה די ךא ,הנלש וטיגל ןנתסהל וחילצה ,הידלי ינשו ,ילש הדוד ,ותשא .םתֹוא ם'ק םישולשכ קחורמה  ,עינטרעווטעשט

 ,לוסיחה ןמזב םתוא םג הגישה .יצשי'טרמ

 ,עינטרעווטעשטב וטיגה לכמ יתראשנש הדיחיה ינא

 דבל יתראשנ

 תבשב .הרות-תחמש ירחא עובש היה הז -- 10,10.1942 היה ידבל יתראשנש ןושארה םויה
 ינפל ,לוכאל והשמ ןיכהל תנמ לע הנושאר ימא המק ,םוי לכב ומכ ,םכשה רקובב

 ונלוכ .םינאמצוש םידמוע םיתבה יחתפ לכ די לעש הניחבה זא .הדובעל םיאצויש

 | .ףוסה הזש רורב היהו ונררועתה

 תחתפנ התיהש ,הפס ךותל סנכיהל יתוא וענכישו יתֹוא ריתסהל וטילחה ירוה
 ,רותסימב יתבכששכ .תוקד רפסמ רובעכ .תוירכ המכ םע יוסיכ הילע ומשו ,חלעמ יפלכ
 ןבומו ,שופיח ךורעל וסנכנ ,רפסמב 4 ,םינאמצוש תצובקו תיבהמ םלוכ תא ואיצוה

 | ,יתוא ואצמש
 :רגובמה רמא .םיריעצ םירוחב ויה השולשה רתיו ,45 ןבכ ,רגובמ שיא היה םהיניב

 םיידיל לופתש ,התוא בוזענ ,הידוהיכ תיארנ אל איה ,תכלל הל ןתינו ובה ,הרבח,

 ,"תורחא
 ,היה ךכו
 םנשי ןוויכ הזיאב יל ריבסהו תאצל רשפא םא קודבל הצוחה ןושארה אצי אוה

 רדע יתיאר קוחרמ .תודשה ןוויכל ךרדל יתאצי .ידגנה ןוויכל תכלל ילע יכו םינמרג

 יתפרטצהו ןתוא יתגשה ,לקמ יתמרה .הערמל ותוא תוכילומ תונטק תורענ יתשו תורפ
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 אלש .תונמדזה וזש יתבשח .רפכהמ קלח ריבעל ילע היה תודשל עיגהל ידכ יכ ,ןהילא

 ,הרובחהמ יתקחרתה ,םיחיש םש ויה .הערמ הדשל יתעגה ,רפכה תא יתרבע .יב ושיגרי

 .םלועל רמגנ אל אוה .ייחב ךוראה םויה הז היה .םיחישה דחא תחתמ יתבשי

 ימצע םע תושעל המ יתעדי אלו רתֹוי םתיא הארא אלש יל םירקיה לע יתרהרה

 .תפדרנ היחכ רתתסהל ךרטצא .םיעצמא םוש ילב ,18 תבכ ינאו ,תדדוב ימצע תֹא יתאצמ

 חמו הז שאונ קבאמב ליחתהל .יליבשב ירשפאייתלב בצמ והזֹו ,םיברקתמ ףרוחיימי

 .הלאכ םייחב םעט

 טסידנוטשה תווע - ןושאוה סנה

 אוה .ירוה תאו יתוא ריכהש דחא ירפכ רבוע ,יתובשחמב העוקש ךכ תבשוי ינאשכ

 רמא אוה .תבשה םוי תשודקב ונימאהש תיניארקוא תכ ,םיטסידנוטשה תכל ךייתשה

 ריאשה ,ולש תורפה םע התיבה ותכלב .וטיגהמ םידוהיה לכ םע הרקש המ רבכ עמשש ,יל

 ךכ לכ יח אל םה םג יכ ,קלתסה דימ .תימצע הדובעמ הכימשו םחל תסורפ יל

 .םידוהי יבהואכ םש םהל היה .םינמרגה יניעב םירשכ

 יינרוק לצא אובהמ תאצומ ינא -- ינש סנ

 :רמאו ילא הנפ אוה ,רפכהמ דחא רמוש ונילע דקפוה וטיגב ונדבע דועש ןמזב

 םא .ילא ינפת הרקי והשמ םא .םכלש בצמה תא וישכע םיעדוי ונחנא ,יעמש,

 ?ךל רוזעא ינא ילוא ,תורשפא יל היהת

 -בדה םצע יכ ,ןומאל היה יוארש דחא היה אל הז יכ ,תוניצרב הזל יתסחייתה אל

 וא הזל הכמ ןתנש הרק םעפ אל .וביט לע דיעה םידוהיה לע רומשל דיקפת לביקש
 .םיניארקואה לע וליפא דחפ ליטהש רוכישכ רפכב עודי היה אוה .רחאל

 :תושעל ילע המ קוידב יתעדי .לק םואתפ יל היהנו וב יתרכזנ שואי לש הז עגרב

 שפחל ךלאו ,ךכ וגהנ רפכב יכ .שארה לע חקא חה הכימשה תא .ךשוחה דע הכחא

 אֹל רחא אצומ יכ ,עגר ותואב יתיצר הזב קוידבו ,םינמרגל יתוא רוסמי יאדווב .ותוא

 לטנה לכמ וליאכ יתררחתשה ,ןנכותמ ,רורב יל הארנ ילש דיתעה לכו תויה .ירובע היה
 .תמייוסמ הלקהב יתמדרנו םייח ארקנש

 זיה וטיגה לש עטקה קרו דצ לכמ וריאה רפכה תורוא .הליל היה יתררועתהשכ

 אל .(וֿמש היה ךכ) יינרוק לש ותיבל אובל הרטמב תכלל יתלחתהו יתמק .ךושח

 רבעש רצ ליבשב תכלל יתרחב .רפכה לש קלח ףוקעל יתיצר יכ ,ךלמה ךרדב יתכלה

 העשב ,לומתא קרו קיר ראשנ םוקמה :יתבשחו םוקמל יתברקתה .וטיגל ךומס

 תמדקתמ ינאו -- רתֹוי םתֹוא הארא אל םלועלש ,יל םירקיה תרבחב יתייה דוצ ,וז

 .ישאר לע הכימעב הפוטצ

 "ל הז ימ .(דומע) !יוטס, :הקעצ תעמוש ינא םואתפ

 .נפל יינרוק תא האור ינא הנהו התארקל תכלוה ינא .תומד תמדקתמ ילומ

 .תונברקה ירחא ראשנש שוכרה לע רומשל דיקפת וילע יליטה םינמרגה יכ רבתסמ

 | :רמאו יתוא האר אוה

 -תוחפשמ םילבומ ואר םלוכ תאש ,ורמא תוריבה תא ורפחש הלא תמאב ?תא תאז,

 ."הפ יתוא תשגפש ב)ט .םש ואר אל קילײז לש תבה תא לבא ,תוחפשמ

 :יל רמאו הדיצה יתֹוא חקל אוה

 אובא זאו הרימשה תֹא ףילחהל םיאב הלילב 12-ב .הלאה םיחישה ירוחאמ יבשת;
 ?ךתוא הארי אל ינשה רטושהש יחיגשת .ילא ךתוא תחקל

 ץוחב יכ ,הז תא שבלאש הוויצו (הוורפ ליעמ) "הביש ,,ה תא ומצעמ דירוה יינרוק
 יִל בושח היה אל לבא ,וירבדל תונדשחב יתסחיתה בוש .הלמשב קר יתייה ינאו דואמ רק

 .הרקי המ
 רמא אוה .ךרדה ףוסל הלילה תכשחב ונעגה .וילא יתוא ףסאו יינרוק רזח ףוס-ףוס

 ,וידלילו ותשאֹל תאז רפסי אל וליפא אוה .ולצא תאצמנ ינאש עדי והשימש רוסאש יל

 לכ םע ןסחמ ול היה .ךוסב ראשיהל לוכי הזש חוטב אל אוה ,עדי םהמ והשימ םא יכ

 יתוא הלעה םשל .םיסוסהו תורפה ליבשב תחש האלמ התיה גגהיתיילעו תואובת ינימ

 : רמאו

 לש תרבחמה ,ןייטשנוארט:הקסניזוט הווא

 -מ תחקור התיה ,''הנורחאה סכרד,, המישרה

 ינב םע הריעמ החרב איה .(היצילאג) בודבזור

 ברקתה סםע (המאו הנב ,הלעב) התחפשמ

 -ל העיגה בר לבסו סםידודנ רחאו ,םינמרגה

 .חקורכ המא-חא דבע םש םוקמ ,'צשי'זור

 יטייבוסה ןוטלשה תחת הדובע הלביק ןאכ

 סראמב 11 םוימ לחה ,8 'סמ תחקרמה-תיבב

 סיצאנה ימיב היתואלת ,הייח תודלות .0

 ייסשו די, ב םירומש היריקי יח לע הקבאמו

 תנשב הידי ומב המשרש תומישרב ביבא-ילתב

 תא ונאבה הלא היתומישר ךותמ .3

 .אשי'ורב רושקה קרפה

 הנווחאה םכוד

 'אשי'טרב הדובע יתלביק 1940 סראמב 11-ב

 ןוטלש תחת הז היה .8 'סמ תחקרמה-תיבב

 -וסמ ונא וליאכ ,ונל היה המודו םיטייבוסה

 סייקל יתרוכשמב יתלוכי ינא .ידמל םירד

 לביק ילעב סג .עונצ םויק החפשמה תא

 ,קינול ןבה .הדעסמב תונובשח להנמכ הדובע

 .וליגל לעמ חתופמ היה ,סינש 5 ול ואלמש

 היסול ,תיטרפ הרומ לצא דומלל ליחתה

 .הקצינליא

 יאשחה תורישל ינסייגל וצר

 ילע הוויצ םש .הרטשמל יתנמזוה דחא ברע

 -ישה) .ד.וו.ק.נל ,עובש ידמ ,איצמהל רטוש

 השענה לע םיטרפ (יטייבוסה יאשחה תור

 חינה רטושה .תחקרמה תיבב יתדובע םוקמב

 זמרה תא ןיבאש ידכ ,ןחלושה לע חדקא

 ליטהש דיקפתה תא אלמא אל םאש ,ףיסוהו

 אל היהי -- תוידוסה לע רומשא אלו ילע
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 -כהל םיצור .הצוצוו הרובש התיבה יתרזח

 -צלאנ תודחא םימעפ .הנישלמ תויהל ינחיר

 תועשב הרטשמל אובל ,םימויא תחת ,ית

 ילע קיעה ךחפה .הלילה לש תורחואמו

 ורבד יֿפמ איצוהל וחילצה אל סלוא ,דואמ

 -לק ידגנ חיטה ,חורה-סג ,רטוש ותואש דע

 .ינפמ יתוא שריגו ינפב קרי ,תונובלעו תול

 םדא ייה יתלצה

 -קרמה תיבל האב ,סיירהצה-ינפל ,דחא םוי

 תשקבמו יכבב תררממ איהשכ השא תח

 .דואמ הלוחה הלעב ליבשב ןירצילגורטינ

 קצולב םגו 'צשי'זרב ןמזמ הלזא וז הפורת

 .הגישהל היה רשפא-יא

 ,ימחר תא וררוע השאה לש השואיו הייכב

 יתטלחה ,הלעב ימו איה ימ תעדל ילבו

 להנמ תעדל ךוגינב ,הקוחרה בובלל עוסנל

 תורמלו ,החפשמה ינב תעדו תחקרמה-תיב

 תוסנל ידכ ,תאזכ העיסנב םיכורכה םיישקה

 .הלוחה תא ליצהלו הפוותה תא גישהל

 ,ינלופ אוה הלוחהש ,ךכ רחא ,יל עדונ

 "יח לודיגב קסועה ,הקסלובורבוד לש הלעב

 .םוצמצב ךכמ סנרפתמו םיר

 רחאלו בובלל תבכרב יתעסנ ברע ותואב

 4 העשבו הפורתה תא יתגשה םיבר םיצמאמ

 תא יתאבה .'ןשי'זורל יתרסח רקוב תונפל

 ,יקסלובורבודז הלוחה לש ותיבל הפורתה

 .תומל הטונש ימכ ,חנוג הטימב בכשש

 אירבהש הלוחה תדות

 תהקרמה:תיבל סנכנ ןכ ירחא רפסמ םימי

 טרפ ,הפב םייניש ילב ,הובג ,שישק םדא

 אוה .הנוילעה תסלהמ הטלבש תחא ןשל

 :רמאו ודי תא יל טישוה

 חכשא אל םלועל .יבל קמועמ ךל הדות,,

 ."ךכ לע ךל לומגל לדתשא .יליבשב תישע המ

 -בדל תובישח לכ יתסחיי אל העש התוא

 המכ תעדל יתחכונ הרהמ ךע םלוא ויר

 .יליבשב הסה הרקמה היה ילרוג

 םיאב םיצאנה

 הצרפ .םינוריוואו תוצצפ --- 1941 ינויב 1

 -ה הינמרגו תוצעומה תירב ןיב המחלמה

 .תיצאנ

 ,םיײימוי רחאל ,רשאכ ונלוכ לע לפנ דחפ

 ר"ד םהיניב ,ונידידי .בוחרב םינמרג ועיפוה

 ,תוצעומה-תירבל חורבל ונל וצעי ,קינרובקיל

 אלו רכנבש בערהו לבסה ינפמ ונדחפ םלוא

 .םישדח םידודנל תאצל חוכה ונב היה

 .םוקמב ונתווהל ונראשנ

 תא ונחתפ םינמרגה תסינכל ישילשה םויב

 ינמרג סנכנ םיירהצה תעשב .תחקרמה:-תיב

 תותוא והזח לעו ,סידמ-שובל המוק-הבג

 יתנחבהו תלהובמ יתדמע .םיינמרג תונייטצה

 רכסההל יתלוכי אֹל םלוא ,יל תורכומ וינפש

 תא יתיארו ןיפ תא חתפשמ ךא .ןכיהמ

 יכ יתעדי ,הנוילעה תסלב תטלובה ןשה

 יתלצהש ,הקסלובורבוד השאה לש הלעב והז

 .חוטב תווממ

1206 

 ."הפ םייתניב יהת,

 תונכשה לצא גישמ היה ןוזמה תא .הייתשו לכוא םוי לכ יל איבמ היה הז ינכשמל
 השאה לש םדשח תא ררועלו תיבהמ תחקל אלש תנמ לע ,רפכהמ תֹורכמ לצאו ולש
 ךירצ אוהו םינמרגה םע התשמ ול שיש הלתמאב הנכש וזיאל סנכנ היה .םידליהו

 ,"הקסוקאז,

 תירא הדועת יליבשב גישמ יינרוק
 ושקובמ תא ףכית לבקמ היה ןכלו ,ונממ ודחפו םילא םדא היה אוה ,יתרכזהש יפכ

 .עפשב יל היה ןוזמש ךכ ,םחל םע ריזח'רשב תכיתח םעפו הפאמ הזיא הז היה םעפ

 הלוע היה םוי לכ .שיב קסעל עלקנש האר אוה .תונבצע ינמיס וב יתיליג עובש רובעכ

 והשימ חולשל דחפ יכ ,תורפלו םיסוסל תחשו ןבת לש  תולודג תויומכ דירומו

 לוכיש ילב ,הזה דוסה תא ומצע ליבשב רומשל רבדה םצע .יתוא ולגי אלש ,םידליהמ
 .יוג ליבשב דואמ השק היה ,והשימ ףתשל

 :רמֹאו ילא הלע אוה תחא םעפ

 ךומסה רפכבש יל עדונ .דואמ הבוט תינכת יל שי .ךליבשב תובוט תושדח יל שי;

 ינא .רפכב םידוקיר תביסמב התיהש הרוחב לש טרופספ דחא אצמ שטימודוהב

 אלה .םולשת ינממ שקבמ אוה לבא ,הדועתה תֹא יל תתל םיכסמ אוח ,ותיא יתרבידו

 "ל םירתסומ םכלש םירבדה ימ לצא תעדוי תא םאה .הלודג תונח התיה םכלצא

 ךיא !םירבדה תא לבקל רשפא ךיא לבא ,תעדוי ינאש יאדוב, ,ול יתרמא "ןכ;
 "?הז תא םישוע

 :יל הנע יינרוק

 תא .דחי ךלנו שארה לע הכימשה תא יחקת ,ךשוח היהיש דע הכחנ :דואמ טשפ,
 הלאה םישנאהש עדוי ינא תינמש תומשה יפלו רתסומ ץוחב ראשא ינא ,תיבל יסנכית
 ?ךלש םירבדה תא וריזחי

 .הלועפל ונאצי הלילה תכשחב .יינרוק לש תינכותה יפל קוידב ונלעפ .היה ךכ

 .'תוא תוארל דואמ ומהדנ םה .רמוכל יתסנכנ .רפכה ינב ןיב םירזופמ ויה םיצפחה

 ,יינרוקל היתרסמו הנוגה הליבח םע םשמ יתאציו לכה יל ריזחהל הוויצ רמוכה
 ,רוגל ונתיבל סנכנ ואב םינמרגהשכ .,וטיגל דע ונרג ֹובש ,ונלש תיבל יתסנכנ

 ולצא .הייסנכב הלהקמה לע חצינו בגועה לע ןגינש ,(רמוכל רזוע) קאידה ,ונתמכסהב דוע

 יתסנכנ .םיצפח לש הליבח םע יתאצי םשמ םג .חחפשמה לש םידגבה בור תא ונראשה

 םהש ייגרוקל יתרפיסו תשייובמ יתאצי .טלחומ בוריסב יתלקתנ םשו דחא םוקמ דועל
 תא גישיו ןיינעב לפטי אוה יכו ,גואדל אל יל רמא אוה .םירבדה תא יל ריזחהל ובריס
 ,ונלש םיצפחה לכ

 ,הטמל תוליבחה םע ראשנ יינרוק ,רותסמה םוקמל גגה תיילעל יתילע ינא .ונרזח

 ללכב םאו הפוצמה טנמוקודה לע הברה יתבשהו םיניינעה תוחתפתהמ תשגרנ יתייה

 ..ותֹוא יל איבי

 ,יינרוקל הייפיצב הלילה תרחמל דע הרע יתייה .הליל ותוא לכ ןיע יתמצע אל

 רפכל רזחו תוליבחה תא ריתסה .ינממ דרפנש ירחא .ולש תרעוסה שפנה םע ,יינרוקו

 םאש ,תלדה לע קתפ ול קיבדה אוה .םירבדה תא יל ריזחהל הצר אלש .,יניארקוא ותואל

 ןיא יכ ,ברעב רחמ ולש הוורואה ירוחאמ הליבחה תא חיניו לכה ןיכי ול םירקי םייחה
 ,ירמגל רחא והשימ םע אלא -- קילייז לש תבה םע ןיינע ול

 אוהה יוגה .דיב טנמוקודה םע ילא עיגהשכ ,הלילב תרחמל יינרוק יל רפיס הז

 המ קוידב השעו ,הזכ קתפ קיבדהל הפצוח היהת אל ילש ,ןיבה יֹכ ,דואמ להבנ
 ,תושעל "שקבתנש,

 | יינרוק לׁש תיטסטנפה תינכתה
 ,קוידב םיאתה ליגהש יתיאר .ונכות תא אורקל יתלחתה .ריינה תסיפ תא דיב יתששימ
 הב התיה .ישיא םוליצ םע ויה אל ולאה תודועתה ."ןימופ הנינ, היה ימש .1924 תדילי

 :יל רמא יינרוקו תושגרתההמ יתעגרנ .ירובע ןיוצמ היה הזו עבצא לש המיתח קר

 מ"ק 20 לש קחרמב .ָאװָאשאב רפכב הקביצאפוקל רבעמ רגש דוד שי יל ,יעמש,



 תאו וילא ךתוא איבא ינא .םינמרגה לצא סיטלוס -- לודג שיא םש אוה .'ץשי'זורמ
 ."ךליבשב חוטב יכה םוקמה םשו ללכב הידוחיכ תיארנ אל תא .םש היהת

 .תלאש ,"?ינא ימ ,םהל דיגת המ,

 : רמא אוה

 רפכב רימוטײז לבחב רגש היסורב חא יל שי .ךלש שארה םע בטיה יבישקה;

 יסור רעונ םע םיאלמ תונורק םוייסוי םיליבומ וישכעש תעדוי ירה תאו י'ציבוקדייז

 הנהו -- םירפכב םירתתסמו תבכרהמ םיבר םיצפק ךרדבש הרוק .הדובעל הינמרגל

 תנחתב הצרוויקב תצפק תא .הינמרגל הדובעל ךתוא וליבוה ,היסורב רגש ,יחא תב תַא

 םג אוהו ילש דודה לא ךתוא איכא ינא ,וזכש רותב ?הניבמ תא .ילא תאבו תבכרה

 ."ךרדל םיאצוי ונחנא עובשה תליחתבש .יעד .החפשמהמ תחא ייהת תא ,ךלש דוד

 ךרפנ יינרוק .ךרדל אצנ רקוב תונפל ינש םויבש טילחה אוה .ישיש םוי היה הז

 .םירודיס הברה ול שי יכ ,יתוא הארי אֹל אוה העיסנל דעש תויהל לוכיש ורמואב ינממ
 .תאזה תוחתפתה לכ תא לכעל ידמ ןטק היה ישארו יתראשנ ינא

 סיטלוסה ייידוד , תיבב הירצונ רותב -- ישילש סנ

 הז לע ועדי אל יינרוק לש ותיבבש ןבומ .ךרדל ונאצי רקוב-תונפל ג-ב ינשה םויב

 םיניינעב תויהל תנמ לע ,החפשמה לש תומשה לכ תא יל ןנשל ליחתה אוה ךרדב ,רבד

 ?הז לכ תא השוע הזה יוגה המ ליבשב :תבשוחו הלגעה לע תבשוי ינא .החפשמ-תב ומכ

 ? םהה םימיב ומצע לעו ותחפשמ לע בר הכ ןוכיס חקולו ומצע תא ךבסמ אוה המל

 ,םהה םימיב רתויב תנכוסמ המישמ התיה וז .תאז ןיבהל הלוכי ינניא םויה םג
 .עצבל לגוסמ אוה קרש הרובג-השעמו רגתא הזב האר אוהו

 ומז הז ועמש אל הדודהו דודה .אוואשאבל ונעגה ,םיירהצה תועשב ,םוי ותואב

 הקשמו לכוא םע ןחלוש וניכה ףכית .הבר התיה תושגרתהה .ותחפשמו יינרוק לע בר
 ,םכותב ינאו הז םע הז וחמשו

 הינמרגל יתוא וליבוהש ךיא .ילא רשקב השרפה תא ללוגל יינרוק ליחתה הפו

 אוח ןכל ,םינמרגל רבדה עדוויי אלש ,יתוא קיזחהל דחפמ תצק אוה .וילא יתחרבו
 ,יליבשב םיאתמה םוקמה הז ןכלו ןילע לופי אל דשח םוש .,סיטלוסכ ,דודהש בשוח

 איבהש המכחב השע תמאב אוהש ורמאו הבר החמשב יתֹוא ולביק הדודהו דודה
 קיננעלפ הזיא לבקל ובשח וליפא םהו ףרוחה תארקל הדובע הברה שי יכ ,םהילא יתוא

 ףד יתלחתה ,הנינ רותב ,ינאו יינרוק דרפנ ברע תונפל .הדובעל (המחלמ-יובש) יסור

 .ייחב שדח

 עצבל .,דיאמ תיניצר הייעב וזש יפילע-ףא ,תוריהמב קשמה תודובעב יתבלתשה

 ינימ לכ עוציבל םישיגר דואמ םה .רכיא תיבב דלוויהל ךירצ ,הכלהכ םירכיאה תודובע

 םייחב ראשיהל ןוצרהש הארנ לבא : םהלשמ ונניאש והשימ תולגל ףכית םילגוסמו תודובע

 יתדלונ וליאכ קוידב תויהל תנמ לע הלק תוננובתהב היה קיפסמש ,קזח ךֹכ לכ היה
 .המדא ידבוע תיבב

 ,ףרוחה ימיב תושוע רפכה תונבש ,רמצמו הלוקאפמ םיטוח תייווטב התיה הייעבה

 .תוכימשו םידב םיטוחהמ םיגרוא .תווטל תעדוי רבכ 5 תב וליפא .תדחוימ הקינכט ןהל

 היסורבש ריבסהל יתלוכי ,היסורמ יתייהש ןיינעה יל רזע ,תאזה הכאלמה תא יתדמלש דע

 רבעומ לכה ןוחלוקהמו םילוקאפה תא לדגל תיטרפ המדא ןיא יכ ,ךכב דוע םיקסוע אל
 םע יתאצישכ ,וניבה םג םה .רבד םושב ודשח אלו הז תא וניבה םה .תשורח-יתבל

 רתוי רעונה תיסורה הניארקואבש ןבומ הז יכ ,אורקל רפס יתא יתחקלו הערמל תורפה
 ,..יטנגילטניא

 .הנשה-שארו דלומה גח לש תונכהה לכ ילש םידודה םע יתרבע .1942 תנש הליחתה

 יתדוד יכ ,וילאמ ןבומ היה הייסנכב ןושאר םוי לכ לש רוקיב םג .לכב ליעפ קלח יתחקל

 ןוטלשהש -- היפב התיהש הדיחיה הליפתה .הלש יווילה יתייה ינאו הקודא דואמ התיה

 תלאושו תרזוח התיה דימת .םיסורה ורזחי אֹל הלילחו סחשו דימתל ךשמיי ינמרגה

 .םידוהיה לש ןוטלש אלה הז ,םינשה לכ יטייבוסה רטשמב תויחל ונלוכי ךיא

 םשה יכ ,רפכה םש תא רמולמ יתענמנ היסורב םייחה לע הל תרפסמ יתייהשכ

 ; תינמרגב ילא הנפ אוה

 תא םייקאש ךל רמול יתאב .ידחפת לא;

 תעב .תווממ יתוא תלצהש לע ,יתחטבה

 גיהנמ) רטיילסיירק ינא .ילא יאוב הקוצמ

 ."טסרופ ימשו (זוחמה

 תויויו תופיטח

 .ס.ס שיא .בוחרב תוירי ועמשנ םעפל סעפמ

 ול תתל הוויצו תודחא סםימעפ ונילא סנכנ

 תינלופב רמא ךכ ידכ ךות .ןולוק-ימו סיציב

 : הצוצר

 ,ךואמ ער היהי .הדובעל סישנא וחקי;

 ."םידוהיל קר סםלוא

 .ףרה ילב ,ינזואב דימת ולצלצ ולא סםילמ

 אובחמה

 .תיבה ףתרמב אובחמ ונל ןיקתהל ונטלחה

 קומע ונרפח :םידחא תוליל השק ונדבע

 "'ש אובחמה תא בטיה וניוסהו המדאב

 .םלשוה

 םיפטוח סינמרגהש ,תועומש ונילא ועיגה

 ףאו הדובעל סתוא םיחקול ,בוחרב םירבג

 .םהב םירוי

 -עצב םינמרג ינש ונתיבל וצרפ דחא סםוי

 :תוק

 יי םירבגה ןכיה ,

 .ונינע --- "תוינלופ ונחנא .ןמזמ וחרב םה;

 .אובהמב העש התוא בשי ילעב

 וטיגה ,תויוללעתה ,תומוחה
 לכ תא זכרל םידמועש תועומש עיגהל ולחה

 .וטיגב -- ריעה לש דחא קלחב םסםידוהיה

 ירבד ,תוורפ ומירחהו םישופיח וכרע סיצאנה

 ווצ אצוה ןכמ רחאל .םיילענל תורועו ךרע

 לכל .םייתעש ךות וטיגל רובעל םידוהיה לעש

 לכויש המכ ,סיצֿפחו םידגב תחקל ןתינ דחא

 ךחיו םיצפח המכ ונתא ונחקל .וידיב תאשל

 .וטיגה רעשל יתעגה ,קנול ןבהו ימא ,ילעב סע

 וכיהש םינמרג םילייח ודמע רעשה דיל

 יתוא ףקת .םהב וללעתהו וטעב ,םידוהיב

 תא יתיאר העש התוא .ונב ועגפי אמש ,דחפ
 .נב לכתסמ וסוס לע בוכר טסרופ

 תא ונרבע ,הרק הז ךיא תעדוי ינניא

 .םינמרגה סםילייחה דצמ תועיגפ ילב רעשה

 וטיגב םייחה

 תיבה .חבטמו רדח לש ,ןטק תיבל ונסנכנ

 םוקמ וליפא היה אלו ,סישנא אלמ היה

 ר"ד לש ותשא תא יתאצמ םש  .דומעל

 .םידליה םע קינרובקיל

 :התכב אמא

 םייחמ יתומ בוט !דמעמ קיזחנ ךיא;

 ."הלאכ

 םוקמב הררשש הארונה תופיפצה ללגב

 .ריקה לע םינועש הלילה לכ ילעבו ינא ונדמע

 קינרובקיל 'בגה לש התולדתשהל תודוה

 ןאכ םג ."טארנדוי,ה לש ןיינבב רדח ונלביק

 תהפשמ םג ןכותב ,תוחפשמ המכ ונכוש

 תלבסנ התיה תופיפצה ךא ,בורטניט חקורה

 ,רתוי
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 .תחקרמה:-תיבב הדובעל רוזחל יתיווטצנ

 "םוי יתרבע בוהצה יאלטה סע ליעמב השובל

 וטיגהמ ליבומה ךוראה בוחרה תא םוי

 םילס ידיבו תרסוח יתייה ברע םע .הריעה

 -לחמ ונייה ןוזמה תא .ןוזמ יכרצמ םיאלמ

 20-מ הלעמל ---רדחה "יבשות,, לכ ןיב םיק

 סיכרצמה תחרבה .םידליה דבלמ ,םירגובמ

 .תנכוסמו השק המישמ התיה וטיגל

 רכיכ ונל ןתנו וטיגל טסרופ אב דחא םוי

 -תיבב םג רקיב סימעֿפל .רכוס טעמו םחל

 .וומ טעמ איבהו תחקרמה

 סישנא סעפ ידמ חולשל הווטצנ "טארנדוי,,ה

 ועיגהו ורזח אל םהמ םיבר סלוא .הדובעל

 יתטלחה .םינמרגה ידיב ורונ םהש ,תועומש

 םריתסהלו וטיגהמ ידליו ימא תא איצוהל

 .תחקרמה-תיבב יתנקתהש אובחמב

 תא אטאטל תודבוע תצובק םע האצי ימא

 ,הכשח םע ,ברעב ונרבעה ןבה תאו בוחרה

 ידיב הרונ אל סנב קר .ליתה רדגל תחתמ

 וטיגל ברע לכ תרזוח יתייה ינא .םירמושה

 .ילעבל

 "טאיונדוי,ה ירבחו ילעב חצו

 איצמה אלש לע סנק לטוה "טארנדוי,,ה לע

 .הדובעל םישנא לש השורדה הסכימה תא

 ידוהיה רוביצהו ,םוצע היה שרדנה םוכסה

 .הנורחאה הטורפה תא ןתנ שאוימה

 -ינבכ "טארנדוי,ה ישנא תא ןרצע םייתניב

 -והיה לע לטוהש ,םוכסה אצמויש דע הבורע

 ,רוטקפס תא יתרכה אלכל םילבומה ןיב .םיד

 ,ילעב ךלה הרושה ףוסבו ךדרובמילק ,רנורב

 -קמב דבע אוה ."טארנדוי,ב רבח היה אלש

 -בש הביתכה תנוכמב םידחא םימי הר

 .םלוכ םע ךחי חקלנו !יטארנדוי;

 -נוקה םוכס תא ןמזל ןמזמ ולעה םיצאנה

 לש הלודג תומכ םג ושרד םה .היצובירט

 ינא .בֹהְז לׁש לודג םוכסו םיילענל תורוע

 (עבורה תרטשמ) הרוטאדנמוקזיירקל יתצר

 תא יתשפיח .אלכה ןמ ילעב תא ררחשל ידכ

 -ה לא יתכלה .ויתאצמ אל םלוא ,טסרופ

 -ילע יכ יל ורמא םש ךא ,שדחה 'ייטארנדוי,,

 -נדויוה ירבח לכ תא ררחשל לדתשהל םה

 .לעב תא קר אלו ,"טאר

 אלכה-תיב ףתרמל רודחל וליפא יתחלצה

 תוחיתמ לש םימי ורבע .ילעב םע חחושלו

 10-ב .ףוס-ףוס אצמוה בהזהו ףסכה .הבר

 םיכומסה םירפכב ףוסאל וחילצה טסוגואב

 .תשרדנה תורועה תומכ תא

 דחי ילעב תא וררחשיש יל ורמא הרטשמב

 ,םלוכ יכ ,עדונ תרחמל ךא ,םירוצעה רתי סע

 .ריעל אוחמ ורונ ,ילעב םכותבו

 אוה .ינבל יתרמא -- "אבא רבכ ךל ןיא;

 :רמא קר ,הכב אל

 דליחו ."תאו ינא ,ינאו תא ונראשנ םלועב;

 .יראווצ לע לפנ יצחו-ששה ןב

 םאו ,הרטשמל בוש יתצר הצוצרו הרובש

 .ינרצעל ןולכי אֹל סנכיהל יל ונתנ אל יכ

 ,ילעב תייווג תא תוחפל יל ונתיש יתשקיב

 -סבאטשה ךא .לארשי רבקל ואיבהל ידכ

 :רמאו בריס רטייל
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 הניארקואב םנשיש םירפכה לכמ :יתבשח .דואמ יתֹוא ךיבמ היה הזו י'ציבוקדייז היה

 ללכבו תועט ֹוז ילואש יתבשח ללכבו ,יציבוקדיזמ תויהל הכירצ אקווד ינא ,תיסורה

 ,קפבוק תביטחב ןאזיטראפ היהש ילעב יל רפיס ,םינש ירחא ,ךכ רחא) ?הזכ םש ןיא
 התיה יכ ,"רעיב הזחא שא, ןרפסב י"ציבוקדיז תא ריכזמ אֹוה .הזה רפכה תֹא רבעש

 .םיינישה ןיב םשה תא תנחוט יתייה ,דחפ בורמ ,דימת ינאו .(תירקת וזיא םש םהל
 .רפכה תונבמ תחאכ יתייהו בורל תורבח םג יתשכר

 םעפ לכ .םיניארקוא םינאמצושו םינמרג ,תובורק םיתיעל ,וצרש ונלש תיבב

 יצושה לש םהיפמ יתעמש םעפ אל .סיטלוסה לצא התיה םהלש הנחתה ,רפכל ונמדזהש
 ךוע םנשי רעיבש םהל ורסמ יכ ,םידוהי לע ךוצמ תושעל רעיל םיכלוה םהש םינאמ
 ,םוקמה דילי ינמרג ,סוילוי םע דדוימ דואמ ילש "דוד ,ה היה תאזה הרובחה לכמ .םידוהי

 אוה םינמרגה ואבשכ .םיכ'צה לצא הביבסב תרשמ הזיא םדוק היה אוה ןרפיסש יפכ

 התיה סוילוי לש הווחה .הקביצאּפוקב חמקהיתנחט להנמכ הנמתהו הלודג הווח לביק
 ,םיתרשמ הברה םע ראופמ תיבב ותחפשמ םע רג םשו פולוזרב רפכה דיילע

 סנכנ היהו ָאװָאשאב רפכה ךרד רבע ,חמקה תנחטל הקב"צאפוקל עסונ היהשכ

 הדובע התיה ,ולש הנוכתה לכ םע ביבאה ברקתה ."דוד ,ה םע דחי הרמה הפיטהמ םוגלל

 ןנוכתהל םיליחתמ הזל .אחספה תארקל תונכהו העירזה תא ןיכהל :קריה-ןגו הדשב הבר
 | ,ןמזה ינפל םישדח

 םיליחתמ .םיציבו האמח אלו רשב םילכוא אל תרמוא תאז ,"םוצ, םהל שי םיישדח
 ינימ לכ םע םילס םיניכמ .תוכספ םיפואו ריזח םיטחוש גחה ינפלו אחספל לכה רוגאל
 הדוותמ ,הייסנכל ולש לסה םע ךלוה דחא לכ .םיציבו הפאמ ירבדו םיקינקנו רשב

 התיבה םירזוח ךכ-רחא .לסה לע םישודק םימ זיתמ רמוכהו דחוימ אתב רמוכה ינפל

 ,הלילז בורמ ףוחד ןפואב אפורל קקזנ דחא אל .םוצה ישדוח ירחא ,לוכאל םיליחתמו

 רובעל ךיא יתבשחו יתנשי אל תוליל יכ .הזה סכטה לכ לע תבכעתמ דחוימב ינא
 םישוע המ בטיה יתלכתסה .דשח ררועת אל ילש תוגהנתההש ןפואב תאזה הנוכתה לכ

 ? םייודיווה לש אתה ךותב םישוע המ לבא ,ינפל םידמועש הלא

 יתלמלמ ינא ,ישאר לע יוסיכ םש אוה ,רמוכה ינפל יתבלטצה .עיגה ילש רותה
 ירובע דירחמה סכטה םת ךכ ."ךל חלסי םיהלא ,יתב ןכ, :רמא אוהו םייתפשב

 םעפ לכ היה "דוד,הו ,ָאװָאשזוא םשב תיכ'צ הבשומ התיה ָאװָאשאב רפכה די לע
 ,פולוזרבו קנאילוא םיכומסה םירפכב ויהש םידוהי םירתתסמ םיכ'צה לצא םש יכ ,זמור

 דואמ הבוט המדא התיה וז .אוואשזואב דחא יכ'צ לש ויתומדא םע ולבגש תומדא ול ויה
 .המדא יחופת עורזלו קריה ןג תא לותשל םש וטילחהו

 ותקלחש ,יכ'צהש ,"הדוד ,ה םע דוס קיתממו הקלחה תשירח ירחא "דוד ,ה רזוח תחא םעפ

 החרכומ ינאש יתטלחהו תאז יתעמש ינא .קינאילואמ החפשמ ריתסמ ,קֹריה ןג םע תלבוג

 ינאש יתבשחו ןמזה לכ ךשמב םידוהי םע רשק םוש יל היה אל .המ יהיו םתוא תוארל

 תחוטב יתייה ,וזח העומשה תא יתעמששכ ,דוע םייק וניא ידוהי םוששו יתראשנ הדיחי

 יכיצהש וליפא ןכתייש יתבשח .ינוציק ךכ לכ אלו ילרביל היה "דוד ,ה יכ ,רבדב תמא שיש
 | .חז תא ול רפיס ומצעב

 קריה ןגב דובעל יתלחתה .םתוא תוארלו ןיינעה תא שולבל השודק הרטמל יל יתמש

 ףוריט יב סנכנ וליאכ יתדבע .םש הלבמ יתייה םימלש םימיו רקובב םכשה יתאצי .הזה
 יתייה .תיכ'צה םע דואמ יתדדיתה ?והשימב ןיחבא ילוא-- תיבה לע םייניעה םע דימתו
 הזיא יתוא תחבשמ התיהו רדגה די לע יתא תרבדמ ,תאצוי התיה איה .םימ תותשל תסנכנ

 :ילש תוצירחה לע םלוכל הרפיסו ינממ הצורמ דואמ התיה "הדוד,ה .יתישע חפוטמ ןג

 לש םש יתלביק הזה קריהיןג ללגב ...תדבועו ןגב תאצמנ רבכ ינאו םינשי דוע םלוכשכ
 ,םינכדש אובל וליחתהש ,ךכ ידכ דע רפכ-תב ליבשב ,הרקוי לש למס הזו -- דואמ הצורח

 ינאש ,עומשל התצר אל וליפא איה יכ ,"הדוד,ה הֿברה ּפל הרזע םיכודיש םע הז ןינעב
 ,םתוא בוזעא

 הידוהי סע השיגפ
 השא יתיאר ,ברעה ימודמידב ,םימיה דחאבו םיהולא יל רזע .ילש קריה ןגל רוזחנ

 ,יתיכיחו יתבשייתה .הידוהי וזש ,החוטב יתייה טעמכו ,יבלב יתבשח .יכ'צה תיבל תסנכנ



 ךכ ,הפ הנל איה הלילבו רחא םוקמב איה םויה לכש רבדה ןמיס םש תראשנ איה םא
 .ילש טקניטסניאה יל רמא

 .ןגל ,הלתמא וזיא םע ,ברע תונפל תשגל ידכ ,יתיכיח רבכ םויה לכו התיבה יתדוח
 התיבה תרזוח תומדה התוא תא האור ינא בושו םשל יתשגינ ןמזה ותואב ךרעב

 יתארק .התארקל יתכלה בל תוקיפדבו ןוכנ אוה ילש לוקישהש החיטב יתייה וישכע

 אל ,בורקמ התוא יתיארשכ זאו הסנכנ איה .והשמ הל תוארהל ,תיניארקואב ,ןגל הל

 .קענאילואמ רוש לחר התיה וז -- הידוהי וזש קפס לכ יל היה

 הזש ,דחפ בורמ ,הבשח הליחתב .תנבואמכ הראשנ איה .שידייב רבדל יתלחתה

 תא ראתל השק ,ירבד תותימאב הענכתשהש ירחא .איה ימ תולגל ידכ ,ידיצמ ."קירט;

 התיה תיכ'צהשכ ,ינפמ דימת הדחפ המכ יל התליג םג איה .וניתש לש תושגרתהה

 :תבשוח התיה איהו ןגב תאצמנ בוש רבכ סיטלוסה לש תצמואמה תבהש הל העידומ

 תאצל רשפא-יאו תדבוע רבכ איה רקובב םכשהמש תאזה "עסקיש ,ה תֹא ףקת ףוריט הזיא

 ,הללגב תיבהמ

 תצק זאמ .םיכ'צה ןיב םיאצמנ ,קחציו הלקנעי ,הינב ינש םגש ,יל הרפיס לחר

 ותואב םיימעפ דוע יליא ונשגפנ .הביבסב הנשי תידוהי שפנ הזיא דועש יעדויב יתעגרנ
 .איטיו היה ומשש ,קחצי ןבה תא יתיאר םג םעפ .ץיק

 וליחתה םיניארקואה .םיניארקואל םינמרגה ןיב םיסחיב הנפימ לח 1942 ץיקב

 ותרישש םינאמצושה לכו .םיצבורדנאבו םיצבובלוב ומכ ,תוינמואל תוצובקל ןגראתהל

 תא ןללכש ,תוימואלה תויפונכה שארב ודמעו םינמרגהמ םקשנ לע וחרב םינמרגה תא

 םיטייבוסה דגנו םינמרגח דגנ רידא ןוגרא םקוה .תימוקמה הייסולכואה בורו רעונה
 ,תיאמצע הניארקוא םיקהל הרטמב

 ,תימוקמה תינלופה הייסולכואל ונפ ,םהב ודגב םיניארקואהש ואר םינמרגהשכ

 י"והות ליחתה .םיניארקואה תויפונכב ומחליש הירמרדנא'זל םתוא ונימ ,קשנ םהל וקפיס
 ,טיטחוש ויהו םינלופה תוחפשמ לע תולילב םילפנתמ ויה םיצבורדנאבה .ראותי אל וחובו

 .תומלש תוחפשמ ,םינזרגו םיניכסב

 םיפרושו םכרדב ןמדזהש ימ לכ םיגרוה ,םייניארקוא םירפכל םיסנכנ ויה םינלופה

 תורפה .,םיסוסה םע םהיתוחפשמו םיניארקוא .השק בצמ רצונ ךכו -- םירפכה תא

 ,בצמהמ הצורמ יתייה יבילב ינאו תורעיל וחרב ,הלגע לע סימעהל ולכי קרש המו
 ,המ-תדימב ,המקנל יתיכז ןכא

 ינבשישכ .תיניארקואכ םעפה לבא .רעיב תרתתסמ בוש ימצע תא יתאצמ ךכו
 .רעוב רפכ דועש ןמיס ,ביבסמ תטשפתמ המודאה שאה ךיא םיברעב וניאר ,תורעיב

 .ןוזמ תחקלו עמשנ חמ תוארל רפכב רקבמ והשימ היה עובשב םיימעפ

 ,רבכ יתרכזהש יפכ .סוילוי תא ךרדב יתשגפ ,המדא-יחופת איבהל יתכלב ,תחא םעפ

 לש דידיכ .הקביצאפוקב חמק תנחט להנמ היהו הלודגל הלעש ימוקמ ינמרג היה אוה
 :יל רמא בגא ךרדו "דוד,ה םולש המ לאש ,יתוא ריכה יכ ,רצענ אוה ,"ידוד,

 חרוחב שפחמ ינא .ילצא דובעל יאוב ,םינקזה םע רעיב תבשל םוקמב ,הקנינ;

 ."ההובעל

 .הבושת ֹול ןתאו "דוד.ה תא לאשאש ול יתינע

 םירוקיבהו ,רעיב רתתסהל םוקמּב -- יליבשב ללכהמ אצוי הזש יתבשח יבילב
 לש חור רבכ הבשנ ריוואבו -- תיניארקוא וא הידוהיכ םינכוסמ דואמ ויה רפכב ילש

 לצאש יתיארו ,םייחב ראשיהלו ץמאתהל רבכ יאדכש היה המדנ .תיצאנה היחה תסיבת

 .חוטב רתוי הברה הז סוילוי

 יתמקר ינאו םיכסהל הזפחנ אל איה .סוילוי לש העצהה לע "הדוד ,ל יתרפיסו יתרזח

 ול רמא ןויגהה .רוקיבל יינרוק תחא םעפ עיפוה "דוד,ה לצא יתוהש ךשמב .תובשחמ

 דואמ יתחמש .יב ןיינעתהל הצור אלו יתֹוא קרזש ובשחי אלש יתוא רקבל ךירצש

 אוהש הממ בוט רתֹוי תעצבמ ינא ידיקפת תאש יל רמא ותֹוא יתיווילשכ .ורוקיבל

 ףוסב ןייצא הביסה תא .ותֹוא יתיאר אל רתויו ונדרפנ .ינממ םיצורמ דואמ םהשו בשח

 .הלאה םיפדה

 ."רמגיי לכה םידחא סימי דועב,

 שקיבו תחקרמה-תיבל ינמרג אב תרחמל

 ךותו ,הרטשמה דקפמ ליבשב הפורת ינממ

 בהזה יניש תא רקע דקפמהש ,רפיס ךכ ידכ

 עצפנו וחצרנש "טארנדוי,ה ישנא לש סהיפמ

 ותסלבש בהזה יניש םהמ דחאמ רקעש תעב

 .הנוילעה

 יתעמש רשאכ ,ידימ לפנ תופורתה קובקב

 הנוילעה תסלבש ,ילעב היה הז .הלא סםירבד

 .בהז יניש תכרעמ ול התיה

 רמה הלילה
 לוקל יתררועתה טסוגואב 20 לש הלילב 2-ב

 הרוש יתיארו ןולחל יתשגינ .סםישנא ידעצ

 אל הכשחב .תודעוצ תויומד לש הכורא

 .םיחרזא וא םילייח הלא סא ןיחבהל יתלוכי

 רקובה ריאהשכו בר ןמז הכשמנ 'יהכולהת,,ה

 ,םהידלי םע םיכלוה וטיגה ידוהי תא יתיאר

 םה .םינטק תורווצו םירדעמ סהידיבשכ

 -רמה .הדוקפה התיה ךכ יכ -- טקשב וכלה

 .מד תא איפקה הזה הא

 ."הכולהת,,ה המייתסנ רקוב-תונפל 3.30-ב

 -תונוכמ לש רוטרט ינזאל עיגה העש רובעכ
 .היירי

 תויאשמ רשעכ יתיאר סםיירהצה-ינפל 11-ב

 ןוויכב תועסונה ,םיײלענו םידגב תונועט

 ...וטיגל

 -תיבל םוי ותואב רטיילסבאטשה אבשכ

 ינא ןיאש הֹס ךיא יתוא לאשו תחקרמה

 :יתינע ,יתחפשמ ינב רתי םע ךחי וטיגב

 האושנ יתייה יכ סםא ,הידוהי ינניא,

 ."ידוהיל

 תתל החוכה יל היה ןכיהמ תעדוי ינניא

 .ימצע ןוחטב ךות תאזכ הבושת

 -רמבש אובחמב ינבו ימא ויח העש התואב

 םחל םהל יתאבו םעפב סעפ ידמו ,ףת

 .טז7ל תורשפא ילב הכשחב ובשי םה .התו

 הלגעב יתוא תהקלו ינמרג אב תרחמל

 -תיבב תופורתה יאלמ תא שדחל ידכ קצולל

 אוחמ םידחא סירטמוליק ונאצישכ .תחקרמה

 יזדצל חוחת רפע לש ךורא לת יתיאר ,ריעל

 -ךאש יתיארו םדא-ינב תוחנא יתעמש .ךרדה

 ..תדעור לתה תמ

 :רמא הלגעב יתא עסנש ינמרגה

 ןידע םה .וטיגה ידוהי תא ולסיח ןאכ;;

 "..םמוקמב סיענ ףאו םיקנאנ ,םיחנאנ

 יתרקחנ .םימיא-מי ויה םיאבה םימיה

 ויבא יכ ,ידוהי וניא יכ יתנעט .ןבה לע תושק

 ךמעמ ונקזחה ךכ .ירצונ אוה יתימאה

 לכ .וטיגה לוסיח רחאל םישדה העבראכ

 -מש אובחמה תא ימא הבזע אל הזה ןמזה

 .תחקרמה:תיבל תחת

 :רמאו יאשחב טסרופ אב רבמצדב 22-ב

 .יתוא תלצהש לע ךל לומגל יתחטבה,

 םידמוע רבמצדב 26-ב .ןמזה עיגה וישכע

 יו ךמצע תא יליצה .ךנב תא גורהל

 תונפל רבמצדב 24-ב3 .הלגע ונל ןיכה אוה

 לע שיא עדיש ילב 'צשי'ור תא ונבזע ברע

 ..השדח םירוסי-ךרדל ונאציו ,ךכ

 ןייטשנוארטיהקסניזוט הווא
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 בעתנה הצומה סוילוי לצא -- יעיבו סנ

 שופיחב רעיב ,סוס לע בוכר ,עיפוה אוה רשאכ ,סוילי תא יתשגפ םימי המכ רובעכ

 תאזה הכאלמה םהה םימיב התשענ אל ונלצֹא .הדשהמ המדא יחופת איצוהל תונב

 וז הדובעב םג .ןהיניב יתואו רפכה תונבמ 20 ףסא אוה .םיידיבו םיתאב אלא ,תונוכמב
 ,תדחוימ הקינכט שי

 םדקתהל תובייח תונבה לכו תורוש 2 תחקול תחא לכ .תורושב םיעורז המדאה יחופת
 ,הרהמב תמייוסמ תויעוצקמ יפל הז תא םישוע אל םא יכ ,לגרס םע וליאכ רשי הדובעב

 דירטה אל רבכ ןיינעה הפ .המדקתה הצובקה לכש ןמזב ,תרגפמ המצע תא תבה תאצומ
 .וזה הקינכטה לע טלתשהל רבכ יתקפסה יכ ,יתוא

 בוט לכמ םיכורע תונחלוש ץוחב ןיכה .הווחל ןילא ןלוכ תא איבה םוי ותוא םותב

 תתרשמ יל הארמ אוה .דובעל ולצא ראשיהל יל עיצהו ילא שגינ בוש סוילויו ברע תחוראל

 והשימ ךירצ אוהו תדלל תדמוע איה .היניש ןיב הסרכשכ ,הלעב םע ,ולצא הרגש תחא

 ,רחא

 ,סוילוי לצא דובעל יתראשנש ילש "םידוד ,ל תונבה תחא ידי-לע יתעדוה .יתמכסה

 ברקתמש יתרבסהו םהילא יתאב םימי המכ רובעכ .בורקה ןושארה םויב םלצא היהא

 תארקלו ףסכ חיוורא ,סוילוי לצא דובעא ןכל ,המדא תודובעב התמ הנוע זו ףרוחה

 ,התיבה רוזחא ביבאה

 .תיכ'צ התיה ותשא .םידלי ינש םע יושנ היה אוה .סוילוי לצא ימצע תא יתאצמ ךכ

 לבא ,הדמחנ דואמ השא התיה איה .קצול י"ע תיכ'צ הינולוק ,יקניהאינקמ היה האצומ

 ,תותרשמו םיתרשמ תווצ םע הלודג הווח לש תיב-תלעב ,תינלוח

 לצא רשאמ לק רתֹוי הברה היה הז .תיבה ןויקנו תורפ תבילח הללכ ילש הדובעה

 חבוט דואמ התיה תרבגה .םירבג ידי-לע התשענ ץוחב השקה הדובעה הפ יכ .,"הדוד,ה
 ,ךר ליגב ויהש םידליב לופיטב קרו ךא יתוא הקיסעה ףוסבו ילא

 קרו םינמרג ץרש דימת םוקמה .הנושאר הגרדממ עשר היה ,תאז תמועל ,אוה
 לש םתחיצרב ופתתשה ,ּפולוזרבמ הצמשל עודיה טנדנמוקהו אוהש ,יל עדונ ךכ רחא

 .יתעקתנ הירא עול הזיאל ,תולילב יבכשמ לע ,יתבשח םעפ אלו הביבסה ידוהימ םיבר

 זייח תא ליצהל תנמ לע .דואמ ךבוסמ חותינב ךרוצ היהו תרבגה התלח םייתניב
 םינמרגה תלפמ לע תועידיה .19423 ףרוחב היה הז .יאבצ םילוח תיבל ,ונבורל התוא חקל
 האב תרבגה לש המא .בורק יד ועמשנש םיחתותה ימער ךכ לע ודיעה .רוריבב ועמשנ
 .ךרדל ונאציו הלגעה תא ןיכה סוילוי .יקניהאינקל םהילא יתֹוא םגו םידליה תא תחקל

 רבכ םנשי ונבורב יכ ,םירבדמ ותנתוחו סוילויש יתעמשו בר ינמרג אבצ וניאר ךרדב
 ,ריטסה די לע םיאצמנ רבכ םיסורה ללכבשו םיסורה

 ריטסה לע תיזחה
 יקניהאינקב םייטייבוסה תואבצה וארנ ,1943 רבמצד תיצחמב .,םידחא םימי ,רובעכ
 זונברקב ךוסחל תנמ לע וגוסנ קר םהש םינוריוואהמ םינולע רזיפ ינמרגה אבצה

 .םירפכה תא אלימ יטייבוסה אבצהו עובש רבע .סנכיהל םודאה אבצל ונתנ יותיפכ םתסו

 ךותב לבא ,םיצאנה תלפמ תא תוארל יתיכזש ,החמש בורמ ויתודג לע הלע בלה
 רבכ ינאשו הלפמ לחנת תיצאנה הרידאה היחהש ןימאהל השק יכ :קפסה םסריכ יכות

 ,ורפיסו ןרזח קצולל ועסנש יקניהאינקמ םיכ'צה .הידוחיכ דחפל הכירצ אל רבכו הישפוח
 | ,קצולב םיבבותסמ םייחב וראשנש םידוהי המכ וארש

 ידֹוהי הזיא שוגפא ינא םג ילוא ,קצולל תכללו הביזע תינכות םוקרל יתלחתה
 ,רטסבליס ליל ,1943 רבמצדב 21'ה לילבו עובש דוע רבע ךכו ?דחיב חומשל לכונש
 םשפנ ביטיהל ,םיצאנה תסובת לע ןוחצנ רוכישו החמש אלמ היהש ,יטייבוסה אבצה טילחה

 | .הובגמ רושיא יפל היה הזש הארנכ .ךלמה דיכ הרמה הפיטב

 ,םייטייבוסה תואבצה לע המוצע הפקתה וכרעו תונמדזהה תא ולצינ םינמרגה

 ןושארבו .ריטסה לש ינשה רבעל םתוא ופדהו םיסורה תורושמ םיבר תונברק וליפה
 .ינמרגה ןוטלשב בוש ונמצע תא םיאצומ ונא 1944 ראוניב



 הדועס םהל ךרע ,תינמרגה הנוצקה ןמ םיבר סוילוי ןימזה תאזה החמשה דובכל

 םירבדה לכ תֹא ןיכאש ילא הנפ אוה ולש הווחל םידליה םע ,תרחמל ,רוזחל טילחהו
 :ףיסוה אוה .התיבה העיסנה תארקל

 ,סלבג ןואגה לש הקיטילופה התיה הפל וסנכנ םיטייבוסהש הוש ,םכל יתרמא,

 םינמרגה ןכיה דע ,וארת דוע םתא .םיללח םהמ ליפהלו תדוכלמ םהל ךורעל תנמ לע
 ."ועיגי

 דואמ בורק היה הז יכ ,םינמרג האלמ התיה הביבסה .רבעבכ ליחתה לכהו הווחל ונרזח

 םיסורה לצא הביבסהו קצול דחאה ודיצמ :תיזחה וקכ שמיש ריטס רהנה .תיזחה וקל

 לש ינשה דצל יתרבע אל המלו יתראשנ המל ,יתבשחמב תרסייתמ ינא .םינמרגה ונלצאו
 רבעמה -- רהמ ךכ לכ הרק לכה לבא .הישפוח תויהל וישכע רבכ יתלוכי .ריטסה

 הלא ויהש יתמלח קֹר ילוא ?םולח קר היה הז ילוא :יתבשח .םינמרגל םיטייבוסהמ
 ? םיטייבוס

 ישימחה סנה

 שוביכב יתאצמנ בושש ,תועיבשה 10 ךשמב ילע ורבעש םירוסיה תא ראתל לד ילש טעה

 הדוזיפא ןייצל ילע הפו .ילש םייחה תונמדזה יתצמחהו הלואגל הבורק ךכ לכ יתייה .יצאנה
 :ייחב יתמליש טעמכ הללגבש תחא

 הביבסב רבכ ויה ,םידליהו סוילוי םע יקניהאינק תיכ'צה הינולוקב יתוהש ןמזב

 איה) ל"ז רוש לחר םהיניבו ,םהיאובחממ זא ואצי םייחב וראשנש םידוהיה .םיטייבוסה

 םע תאצמנ ינאש הל ורמא .יתוא שפחל סוילוי לש הווחל האב איה .(לארשיב הרטפנ

 המשו הזוחא תלעב םג התיהש ,פולוזרבב הלש הרכמל הכלה ךכ רחא .יקניהאינקב םידליה

 .הזב ךורכה לכו הידוהי איהש ,הנינ תא חקל סוילוי ןאל הרסמ םש .הבוקנרב

 איהו ,םידידי ויה םה יכ ,הבוקנרב לצא סוילוי רקיב ,יקניהאינקמ ונרזחש ירחא

 תא הניכמ ינאו -- ןושאר םוי היה הזו -- התיבה רזח אוה .רופיסה לכ תא ול תרפסמ

 ,םיתרשמה םג ,דחי םילכוא םלוכש גוהנ היה ןושאר ימיב .םיירהצ תחוראל ןחלושה
 :רמוא סוילויו ,דחא ןחלוש דיל

 תרפסמ איהו הבוקנרב ינאפמ וישכע רזוח ינא ?הפי החידב עומשל םיצור םתא,
 ."הידוהי ,הקנינ ,תאש הרסמו םיטייבוסה םש ויהש ןמזב קינאילואמ הידוהי הלצא התיהש

 יתיצר אל תאז לכב יכ .והשמ שיגהל וליאכ ,םייריכה ןוויכל יתבבותסה ,יתמק ינא

 :ירטסיה קוחצב יתצרפו -- םינפב רשי יל ולכתסיש

 -- צעדוי אֹל התאו הידוהי ןמז הברה ךכ לכ ךלצא תאצמנ ,סוילוי ןודא ,האור התא ,
 "?ינודא ,הז לע יל דיגת המו

 :םלוכ תוחכונב שפנ תוולשב יל הנוע אוה זא

 השולש ךשמב הידוהי היהת ילצא .הזה ןמזה ךשמב ,הפרטנ התעד ,תעגושמ איה;

 ָאװַאשאב לש סיטלוסה ירהֹו .התדובעב ףכית התוא ריכא ינא .התוא ריכא ינאו םימי
 "ל העגתשה אל איה ,ידיגת זא ,ךלש דוד אוה

 :וז הארונ הביד ינפמ ומצע תא קידצהל וליאכ ,ףיסוהו

 ךכ לכ התיה יכ ,גורהל יתיוויצ ינא קוינ"צרוט לש תבה תא ?הידוהי היהת ילצא,

 רמגש ירחא ,ץשי"זורמ ןקזה ןעצרה תא לבא ,ימצעב תאז תושעל יתלוכי אלש ,הפי

 תולגלגתמ םויה דע ויתומצעו ידי ומב ותוא יתגרה ינא ,תומתירה לכ תא רופתל

 | ,"ילש םסאה ירוחאמ

 .ללוש ךיליהל יתחלצה ימ תאו יתאצמנ םיידי הזיאב המ-גשומ יל ונתנ ולא םילמ
 ןקזה ןעצרה היה ימ חטבל םיעדויה 'ץשיזור ישנאל הנופ ינא הלא םיפד לעמ)

 היחה ידי לע ותמוהש םישודקה תונברקה לכ ןיב ומש תא חיצנהל -- ומש היה המו
 ,(תיצאנה

 .חביבסב םימוצע תוברק ולהנתה ,סראמ תיצחמ דע 1944 ראונימ ,ףרוח ותוא לכ

 הזה וקב וקיזחהו םהיתוחול לכ תא וזכיר םינמרגהו ריטסה תא תוצחל ורעתסה םיסורה

 םש יכ ,םיטייבוסחה תפקתהמ ורעב תורעיה ,רעב הביבסב לכה .ןורחא הלצה-שרקבכ

 יתחפשמ ינב וגרהנ ךיא
 ונדיתעש סעד-ימימת ונלוכ ונייה החפשמב

 ,ל"ז עשוהי ,רוכבה יחא .לארשי-ארא איה

 הרטמב ,קצול ריעב הרשכהל 16 ליגב אצי

 קרפתה המחלמה צורפ סע .לארשיל תולעל

 םיטייבוסה לצא .התיבה רזח אוהו צוביקה

 תושפוחבו ונדמל ונלוכ .ער אל ונרדתסה

 -מה צירפה תומדא לע םקש ,זוחלוקב ונדבע

 הינמרגל ורבעש סינמרגה תומדא לעו ימוק

 .םיניארקואה ואב םמוקמבו

 ונתוא ודמיל רבעשל "תוברת,, רפסה-תיבב

 ומטיפ .תירבע סוקמב שידיא םירומה םתוא

 -שמב ךא ,תויטסינומוק תואמסיסב ונתוא

 .בלה ןמ ינויצה ןויערה רס אל ונתחפ

 .בצמה דימ הנתשה ינמרגה שוביכה סע

 -'לקח הווחל ךֿפהנ זוחלוקה .דומלל ונקספה

 םידוהיה לכ תא וזכיר םינמרגה .תיקנע תיא

 ,הקב"צאפוק ידוהי תא םגו ,הביבסהמ

 הלועפ-יפתשממ םישגונ ונילע ומש .הנחמב

 אלל םיבלגמב םתוא וכיה סה .םינמרגה סע

 .תחא-תבב תוכמ 100 דע 50ימ הנחבה

 ל"ט ונלש אבא תא הוריאשה דחא םוי

 םהל ונתיש הנעטב הדובעה ירחא ידוהי דועו

 םתס ,םהינש וחצרנ הלילב ךא ,הלק הדובע

 : לגרהל חצרה םלצא ךפהנ זאמ .חצר םשל

 .חצרנ הדובעל אצי אלש ימ לכ

 ונרבעו תיבה תא ונבזע תולילה דחאב

 םיאלקח ונייהו תויה .יבולוה הרייעה תביבסל

 אוב םע .םירכיאה ןיב ונתוא ורזיפ סםיסונמ

 .תורעיל ונחרב תוכומסח תורייעב תויצקאה

 הגרהנ תיניארקואה היצילימה לש דוצמב

 םידוהי 152 ךוע התא דחיו ל"ז ימא

 תחת ונחרב יתוחאו ינא .יבולוה הרייעהמ

 ,תוירי רטמ
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 זע רוֿפכ היה ,1942--1943 תנש ףרוחב

 תב הרענ ,ל"ז יתוחאל .לד היה ונשובלו

 -ותסה .התמו םיילגרה ואפק ,הרשע-םיתש

 "ימש יתיכיחו םיירפכה ןיב ףרוחה לכ יתבב

 יתרומת לבקיו היצילימל יתוא רוסמי והש

 ימ לכל וביצקה םינמרגהש ,קראמ 500-ה תא

 .ידוהי חצריש

 קחצי יחאש הרקמב } יל עדונ ףרוחה יהלשב

 ךוע םע רעיב ויתאצמו ותוא יתשפיח .יח

 ,ראשיהל ונלוכי אל רעיב םג ךא .םידוהי 8

 ןמז ותואב וקרעש ,םיניארקואה סםירטושה יכ

 -חמב ונגראתהו םירעב תורטשמהמ םקשנ לע

 -וקוא לשממ םיקהל הרטמב ,תורעיב תרת

 .םכרדב ושגפש ידוהי לכ וחצר ,יאמצע יניא

 חוצרל וליחתה ,חצרל םתוואת בורמ ,ונלזמל

 םינלופה .תינלופה הייסולכואה תא םג |

 ינלופה ךצל ונרבע ונחנאו הנגהל ונגראתה

 .םהל ונרזעו

 הלתמאב סינלוֿפה וגרה קחצי יחא תא

 יחא תא .םיניארקואל תועידי ריבעה אוהש

 יל רמאנ .רתוי יתשגפ אל עשוהי לודגה

 .םיניארקואה י"ע םירפכה דחאב גרהנ אוהש

 יתאב םודאה אבצה י"ע רוזאה שוביכ סע

 שיאש ,תעדל יתחכונ ברה ינובאדלו 'צשי'זורל

 .םיחב רתונ אל הפנעה החפשמה לכמ

 ןכאו ,לארשי אראל עיגהל ךרד יתשפיח

 תא יתשגפ ןאכ .הצרא יתעגה 1946 תליחתב

 התחפשמ םשש ,היח .לחרו היח יתויחא

 -יה םוימ התלוח צוביקב הרבח איה ,ינושרג

 -נפוא היאושינ ירחא המשש ,לחר .ודסוו

 -צה ינא .םינולא אוביק ידסייממ איה ,םייה

 צוביקה תא ,1946-ב ,םיקהש ןיערגל יתפרט

 .יתחפשמ םע יח ינא וב ,ודיגמ

 ודיגמ צוביק ,לגיֿפש ףסוי

212 

 לב .םתגיסנ ןמזב םתוא ותיצה םינמרגה יכ ,ורעב םירפכה .םיינמרגה תוחוכה ואצמנ

 .שעג"רהכ היה רוזאה
 יסנכנ סראמ ףוסב .םינמרגה לש םינורחאה םימיה הלאש רוריבב רבכ יתיאר

 ןמז ול היה ישוקב .קיפסה אלו הינמרגל חורבל ןנוכתה סוילוי יכ ,עיתפמב םיסורה
 .םוקמב ונראשנ םיתרשמה לכו ינא .םיכ'צל ,ותשא תחפשמל בוש םידליה םע חורבל

 'אשייזורב םילוצינ תשיגפ
 .הברה יתיכיח אל רבכ םעפהו תיזחה לש תישארה הדקפמה המקמתה סוילוי לש ותיבב

 יתעדי אל .לגרב יתאב .םידוהי שוגפל הרטמב 'ץשי'זורל יתכלה הנושארה תונמדזהב
 ,תובוחרב יתבבותסה .שפחל הפיאו תונפל ןאל

 חאה הז היה תמאבו -- "דוחי דלי הזש החוטב יתייהו דלי יתיאר ישארה בוחרה לומ

 ,דחא תיבל יתוא חקל אוהו וילא יתינפ .םיחא ינש וראשנ םה יכ ,ןוג לשנא לש ןטקה

 'בגה ,הינב ינש םע ל"ז רוש לחר תא יתשגפ םג םש .האושהמ ולצינש םידוהי המכ ויה םש

 השיגפה תא .דֹועו שטייב המלש ,רעטיור יבצ ,קנאמ ףסוי ,היתונב יתש םע קוינייצרוט
 .ייח ימי לכ חכשא אל תאזה

 יתייהש ינממ ועמש רשאכ .תובחסב םילברוכמ ובכשו סופיטב ולח םישנאה תיצחמ
 ּפולוזרבב טנדנמוקה יכ םנזוא עמשמל ונימאה אל ,הפוקתה לכ ךשמב סוילוי לצא
 .הביבסה ידוהי לכ לע המיא וליטה סוילויו

 יתרמא .סוילוי לש ותיבב רגש ,הובג גרדב ,םידקפמה דחאל יתינפו הווחל יתרזח
 תצק תחקל הצור ינא תעכ .םולשת םוש יתלביק אלו םייתנש הפ יתדבע ינאש ול

 :יִל רמא אוה .יל עיגמהמ
 "הצור תאש המ יחקת,

 םירבדה ליבשב תולגע יתש הכירצ ינאשו 'ץשי"זורב הרג ינאש ול יתרבסה
 ,ךרדב הז תא יל וחקי אל םייטייבוסה םילייחהש ידכ יקוח טנמוקודב ךרוצ יל שי יכו

 ,הזיב וזש הנעטב

 ןוזמ .הרפמ לחה ,יל עיגמש המ לכ לש המישר וילע םשרו ריינ ןוילג איצוה אוה

 ,תכתומ האמחו ןמשייחפ ,םיסירג ינימ לכו הטיחיחמק יקשו ןופיש-חמק יקש ,הרפל
 יתייהו 'ץשי'זורל יתאב הז םעו .בוט לכמ תוסומע תולגע יתש ויה .תוכימשו םירכ תצק
 .הטילפה תיראשמ םילוחל רוזעל יתלוכיש תרשואמ

  לומגל הכז אל יינרוק
 הטקש התיה הביבסה .הינבו רוש לחר םע יתרגו 'ץשי'זורב יתיהש םידחא תועובש

 ףאש יתעדיש תורמל ,עינטרעווטעשט ילש רפכל יתכל .האלהו ונתיאמ התיה תיזחהו

 ,טרפ יל עדונ הפ .םיחאה-רבק תא רקבל יתכלה .הדדוב יתראשנו םייחב ראשנ אל דחא
 ,הכופה הרוצב םהה םימיב הלעפ קדצה-תנחט ךיא ,ותוא ןייצל ילעש

 ,רעשטשיל לביילו גרברבליז לארשי .םידוהי ינש ויח ונלש וטיגה לוסיח ןמזב

 ,לוסיחה תרחמל רפכל ורזחו םייחב וראשנ םה .םוקמל ץוחמ םיגגזכ הצובקב םיקסעומ

 טסידנוטשל ועיגה ףרוחה תולילמ דחאב .רעיב רתתסהל וטילחה ןוסאה לע םהל עדונשכ

 רופכ היה יכ ,הב ףטעתאש הכימשה תא יל ןתנו הדשב ןושארה םויב יתוא שגפש ,הזה

 יניארקואה) יינרוק תא טסידנוטשה שגפ ןמז רובעכ .הלק הלמשב קר יתייה ינאו לודג
 גרה יינרוקש טסידנוטשל רורב היה .ויתחתמ וזה הכימשהו וסוס לע בוכר (יתוא ליצהש

 וז יכ ,יינרוק לצא תאצמנ וזה הכימשה ןליפאש ךכל הייארו יתמלענ ינא יכ ,יתוא

 ,ולש הדובעה תא ריכה בטיה אוהו די-גיראמ הכימש התיה

 ותואב יתוא שגפ אוהש ,לבייללו לארשיל ,הלאה םידוהיה ינשל רפיס טסידנוטשה

 םיטייבוסהשכ .יתוא לסיח ,הארנכש יינרוק לצא האר הכימשה תא ,הכימש יל ןתנו םוי

 !יתוא גרה אוה המלו ינא הפיא ותוא ולאשו יינרוקל ואב םה ,ורזח
 עדוות זא ,רמגית המחלמהשכ וכחישו יתוא גרה אל אוה ,היח ינאש םהל רמא אוה

 ינא םאו רזח רבכ םייחב ראשנש ימ יכ .ונעטו ול ונימאה אֹל םה .תמאה לכ םהל

 ,רבדב ודיו היח אל ינאש רבדה שוריפ ,ןאכ ינניא



 דוע ינא ,םיררחושמ רבכ ויח םהש ןמוב יכ ,אובל יתלוכי אלש ועדי אל םה
 יץשייזור תא וררחישו ריטסה תא תינש וצח םיטייבוסהש דע .יצאנה שוביכה חטשב יתאצמנ
 דירטהלמ הלאה םידוהיה ינש וקספ אל ןמז ותוא לכבו יצחו םיישדח ורבע ,הביבסהו
 ,תיבב יניצר שופיח ול ושעיש .ד.וו.ק.נ ישנא וילא ואיבה וליפאו יינרוק תא

 םג יתלוכי יכ ,םייחב יתראשנ אל תמאב ינא םא היהי המ :בשח דחפ בורמ יינרוק
 ,רגובמה וליג תורמל ,טילחה זא ? רוזאב זא וללוחתהש תיזחה תוברקב יתומ תא אוצמל
 ,תיבהמ טלמיהל וז הֹרֹוצבו יטייבוסה אבצל בדנתהל

 יקל םתוא וחלשו סויגה-יבייח םוקמה יבשות בור תא םהה םימיב וסייג םיטייבוסה

 .ביטימהו בוטה יינרוק םהיניבו תוברקב ולפנ םבור .תיזחה לש ןושאֹרה



 םייחה לע קבאמה

 הקציבוקראו הטיא

 תונקסעל הרסמתה ,לתא ,ימא .'ץשי'זורב האובת-רחוס היה ,יקסראבארג לאומש ,יבא

 דבע ,לאומש ,ילעב .םישנ תרזעל ןוגרא לש שאריתבשוי השמיש םייוסמ ןמז .תירוביצ

 .היסלופב תורעי תתירכל לעפמב תונובשח להנמכ

 ,קנב להנמכ הדובע לביק ילעב לאומש .יץשי'זורב רוגל ונרזחו ונתחתה 1923 תנשב

 םצמטצהל יתיצר אל ינא .תונב יתש ונל ודלונ תואבה םינשה ךשמב .הנש התוא חתפנש

 םויס ירחא .תודליימל רפסיתיבב דומלל השראוול יתעסנו ,דבלב תיב-תרקע דיקפתב

 תֹא דואמ יתבהא .םירצונ לצא םג אלא םידוהי לצא קר אל תדליימכ יתדבע ידומיל

 ,יעוצקמ

 ילעב .םיבר םיקנב לש םלוסיחל םרגש ,רומח ילכלכ רבשמ ןילופב ץרפ 1925 תנשב

 שיש ,רמול ליגר היה אוה .קנבב ותדובעל דואמ רוסמ היה יכ ,הזה בצמה ןמ דואמ לבס

 עלקנ קנבהו בצמה רימחהשכ .קנבהו ,הדירפו הבויל .תונב יתש :םידלי השולש ול

 ידיקפה םילמע םישנאש תונודקפה תא ריזחהל ךיא ,ותגאד רקיע היה ,םייפסכ םיישקל
 בצמה .םפסכ תא םידיקפמל ריזחהלו קנבה שוכרמ םיתב ינש רוכמל טלחוה .קנבב

 םילוח תיבב בכש אוה .השק הלחמב הלחש ,ילעב לש ותואירב בצמ לע דואמ עיפשה

 ,קצולל ונרבעו 'ץשייזור תא ונבזע ותלחממ אירבהש ירחאו ,םידחא םישדח

 הנתיאל בושל ול רזע קוסע ותויה םצע ךא ,הנטק תרוכשמב דובעל ליחתה ילעב

 'ץשי'וורב ותדובע תפוקת ול הליחנהש ,הקעומה ןמ ררחתשהלו

 הקציבוקראו הטיא
 יעוצקמ תא הפילחמ ינא

 רותב הדובע שפחל יתלחתה 1929 תנשב םיטייבוסה ןוטלש תחת קצול התיה רשאכ

 לפטל ןהל רוסאו םילוחה-תיבב קר תודליימה תוקוסע םיסורה לצאש יל ורמא ךא ,תדליימ

 תלהנה ,ילש רחאה עוצקמה תא לצנל ,ןכל יתטלחה .יתמכסה אל ךכל .ןהיתבב תודלויב

 ,תונובשח-תלהנמכ הדובע יתלביק ןכאו .קנב-להנמ היה ילעבש תעב יתדמלש .תונובשח

 .םינמרגה תסינכל דע הב יתקסעו

 ינמרגה ףןגמה תחת

 סע ,ךאלעדיי ,טנערב סע. : רישה תא הנושארל יתעמש קצולל םינמרגה וסנכנ וב הלילב

 תא יתיאר אל .רישה תא רביחו םינמרגה דחפמ ותעדמ אצי והשימש יתבשח .*!טנערב

 .םילמה לש הארונה המיאה תא יתשחו ,תוקילדה תא יביבסמ יתיאר ךא ,רשש שיאה

 ורמא אל םה .ונתוא וארו ףתרמל וסנכנ םינמרגה .ףתרמב ונייה םינמרגה וסנכנשכ

 .םהיתפש לע ךויחב ואציו ,רבד
 רבג לכ תובייחמה ,תודוקפ ועיפוה םידחא תועובש רובעכו ,וטיג לע רבדל ולחה ריעב

 .ולשמ רדעמו תא םע הדובעל בצייתהל 60 דע 14 ליגמ

 אל טילחה ילעב .אירב טקניטסניא שי יל לבא ,לֿבש שי ילעבלִש יתנעט דימת

 תבייחמה הדוקפ הנשיש םושמ ,בצייתהל ןילעש העדב יתייה ינא .הדובעל בצייתהל

 יפלא .חוטב תווממ לצינ ךכל תודוהו ,תיבב ראשנו'ותעד לע דמע אוה ךא .ךכל ותוא

 ןמ קחורמ םוקמב וחצרנ (יקסווָאטראבול קעמאז) טרבול רצבמב ובצייתהש םידוהיה

 ינל עדונ הזה בעותמה חצרה לע .םינמרגה תסינכ ירחא םימי שדוחכ הרק רבדה .ריעה

 .השעמה ירחא םידחא םימי
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 קצולב וטיגה
 וראשנש םידוהיה לכ וסנכוי ובש ,וטיג לע תועומש בוש ועיפוה הזה םימדה ערואמ ירחא

 .םידיריה דימת ומייקתה ובש ,רברפל רובעל ונטלחהו ריעה זכרמב ונרג ונחנא .םייחב
 ,הוה רברפב קוידב ןטיגה זרכוה .ונלזמל

 םהילע .םהשלכ םיצפח םתא תחקל םישנאה לע הרסא וטיגל רובעל הדוקפה

 הבר תופיפצב ורג םישנאה :םיארונ ויח וטיגב םייחה יאנת .םפגב םשל רובעל היה
 חמק תצק םתרומת גישהלו רוכמל ונלוכיש ,םיצפח ונל ויה ונלזמל .לודג היה בערהו
 .בער תפרח ונלבס אל ךכל תודוה .המדאייחופתו

 העובקה תדליימה םינפל יתייה ינאש ,ינלופ גהנ ונילא אב וטיגב םיישדוח רחאל

 תמיא לכ ותשא ןיבו וניב "םולש-השוע,,ו תכוותמ םלצא יתשמישו היתודיל לכב ותשא לצא
 :ונל רמאו ,םהיניב תובירמ וצרפש

 וטיגה ןמ תאצל םכל ץעיימ ינא .םכילע יל לבח .בורקב םכל םיפצמ םישק םיִמי,

 ,זרחא ריע לכב םינלופכ תויחל וחילצת יראה םכארמו הייקנה תינלופה םכתפשל תודוהו

 ,הייסנכל שדוחב םעפ וכלת .םכיראווצ לע בלצ ודנעת .םילותאק ינפ םידימעמ םתאשכ

 םכל רוזעל לוכי ינא .םלועל ךשמית אלש ,השקה הפוקתה תא רובעל וחילצת ךכו

 ."תוירצונ הליבט תודועת תנכהב

 ינא ןיאש לע ,רעצ תעבהב ךלה ינלופה ונדידיו וז הצעל עומשל הצר אל ילעב

 תֹא ונתאמ וחקל םינמרגה .וטיגב תולפשו לבס ייח תויחל ונכשמה .ותרזע תא םילבקמ

 ףסוא תא ילעבמ ודדש ןכ .ילעב תוואג התיה הילעש ,תונוש תופשב הלודגה היירפסה

 םיצפחה תא םמצעל ורחב םג םינמרגה .תובר םינש ךשמב ףסאש ,רישעהו לודגה םילובה

 ,םיטוטרמסהו תואטורגה תא קר ונל וריאשהו רתויב םיאנהו םיבוטה

 : רמאו ינלופה גהנה ונדידי בוש ונילא אב וטיגה לוסיח ינפל םידחא םימי

 םכל קפסל ןמזה רחואמ התע .וטיגה תא דחי תאצל םכמ יתשקיבו םכתא יתרהזה,

 "דוחל תאצל דחא לכ ךרטצי וישכע .תוירצונ הליבט תודועת

 אבא תא :המותי איהש דיגהל ץעי הנטקה תבה תא .גוהנל דציכ ונתוא ךירדה אוה

 הלודגה תבל .הדובע תשפחמו רפכל רפכמ תכלוה איה ןכל :הרטפנ אמאו המחלמל וחקל

 השקש ידכ ,קחורמ הנחמ לש םשב רוחבל הילעו .הדובע הנחממ החרב איהש ,רמול ץעי

 יתודועת לכ יכו התוא וציצפהש תעב תבכרמ יתחרבש ,דיגהל ץעי יל .הירבד תא תמאל היהי

 איצמהל ול היה השק רבג רותבש ,לאומש ילעב םע היה ישוקה .הצצפהה תעשב ודבא

 .ונומכ ,םינוש םיצורית

 וטיגה ןמ םיחרוב ונא
 גוז היה דחא לכל .1942 טסוגואב 1ג'ב הז היה .תיבה תא ונלוכ ונאצי תועש המכ ךות

 הקחרתהש דע .,הדירפ ,הנטקה יתב תא יתיוויל ינא .םחל יצחו רדווס ,הפלחהל דחא םינבל

 ףוסבל ,וטיגה רעשמ האציש דע ,הק'ציבויל ,הלודגה יתב תא יתיוויל ךכ-רחא .וטיגה ןמ
 ךכו רבד דוע ראשנ אלש יתיאר ,הפלחהל םידגב תחקל יתרזחשכ .ילעב תא יתיוויל

 .השובל ינאש ֹומכ ונביבסמש ןייועה םלועל יתאצי

 ,םינמרגה תחגשה תחת םיכרדה ידצב םידבוע םידוהי יתיאר .ןאל תעדל ילב יתכלה

 יתשקיבו רכיא תיבל יתברק .ןושארה ברעה עיגה ךכ .יתוא וריכי אלש ידכ ,םהמ יתקחרתה

 הדירטהש ,תדרגה תלחמ יתלביקו לודג ךולכל םש היה ךא ,יל הנתינ תושרה .ןולל תושר

 ייה .הביבסבש םירפכב הדובע שקבל יתלחתהו יתקלתסה רקובב תרחמל .דואמ יתוא

 .ןהילע והשלכ גשומ יל היה אלש .תוינמז תודובעב יתוא וקיסעהש ויהו יתוא ושריגש

 הדימבו בוט לכוא יתלביק הדובעה תרומת .תויאלקח תונוכמ דיל הדשב ויה תודובעה בור

 .קלתסהל ילע וויצ הדובעה המייתסנש ירחא םלוא ,תקפסמ

 ויה ויבשות בורש סוקורא'צ רפכל יתעגה דחא ןושאר םויב .םידחא תועובש יתדדנ ךכ

 "תמה ואצישכו ,רזנמה לש הייסנכה רצחב יתבכש .ינלופ רזנמ םש היה ךא ,םיניארקוא

 ,ףסכ הצור ינא םאה יתוא לאששכ .הרזעל הקוקז ינאש ול יתרמאו רמוכל יתשגינ םיללפ

 תגאוד ינא ןיא .ילש תונבה ליבשב תודועתל הקוקז ינאש ,ול יתינע ,םידגב וא לכוא

 .ןליבשב תודועת ונממ שקבמו יתונב לרוגל תששוח ינא ךא ,ילרוג יל תפכיא אלו ימצעל

 יתׁשל תודוה יתלצינ
 תוירצונ תוחפשמ

 ,םולשרורהא -- אבא :ויה ונתחפשמ ינב

 !ןתנו לארשי -- סיחא ינש ,לטאמ -- אמא

 .פולוזרב די-לע רפכב ונרג .ינאו הכרב יתוחא

 םג היה אבא .תֿפרו יאלקח קשמ ונל היה

 .האובת רחוס

 תורובב רפכל ךומס רעיב ונאבחתה ונלוכ

 םירטושה .המדאבו םיפנעב וניסיכו ונרפחש

 -לכ וגהנתהו לארשי-יאנוש ויה םיניארקואה

 "פמ םיכרוע ויה םה .תיתייח תוירזכאב וניפ

 םידוהי יכ םעדויב ,רעיב דוצמ םעפל סע

 -ואמ םיבלכב ורזענ וז הכאלמב .וב ורתתסה

 -וצמה דחאב .רבע לכל םיחלשמ ויהש ,םינמ

 התבו הכרב יתוחא ,ימא ,יבא תא וגרה םיד

 .תקוניתה

 | יהא ינׂש חצו

 תמירעב ונאבחתה .ינאו םיחא ינש ונראשנ

 ,רכיא לש רצחה הצקב התיהש הלודג שק

 שפחל ואצי םיחאה .ונילע עדי רכיאהש ילב

 דמלש ,תיבה-לעב לש ונב .ולגתנו ןוזמ טעמ

 -טושהו םינמרגה סע רשקב דמעו סםיטפשמ

 ,לודג ימשיטנא היהו סיניארקואה םיר

 תא ךכ רחא יתיאר .סהב תוריל הוויצ

 ןתנו לארשי םירקיה יחא ינש לש סהיתויווג

 תאמ לביק ,ומש הדייגיס ,הז רכיא .ל"ִז

 תפרהמ תורפ ,רעיל וטלמנש ינֿפל ,ירוה

 .ןמאנ דידיל והובשח ירוה .ךרע-ירבדו ונלש

 יתחרב יתחפשמ לכמ ידבל יתראשנש ירחא

 רוסמל הצרש ,ינלופ ידיל יתלפנו יאובחממ

 "תהו ויתועורז ךותמ יתטלמנ .םינמרגל יתוא

 תאצוי יתייה תולילב .םיחישה ןיב יתאבח

 .לכוא טעמ שקבל

 -לופ החפשמל יתעגה ירצונה דלומה גחב

 החפשמ םג .יקסראטוק םשב ,היינע תינ

 תא וקליחש העש ,בר שוכר ירוהמ הלביק וז

 ,םידידיכ סתוא ואר םה .םייוגה ןיב םשוכר
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 ,םייחב ונתאמ והשימ ראשיי םאש וויקו

 .הרזחב שוכרה ןמ והשמ לבקי ילוא

 .ישונא סחי יתאצמ ,יקסראטוק לצא ,ןאכ

 ךילע רומשא ינא; :רמוא היה תיבה-לעב

 תא םירכיאה וארק הז םשב) "םילוש,, ןעמל

 םהילע לבוקמ היהש ,םולש-ןורהא ,אבא

 הנפש ,ידוהי לכל ורזע םיקסראטוקה .(דואמ

 .הרזעל םהילא

 ,תונבה יתשו סאה ,קוינייצרוט תחפשמ םג

 .הזה תיבב הסחמ ואצמ ,רפנאק הנשושו

 -פפמ החפשמל תודוה ולצינ םידוהי הרשעכ

 תחאכ ,תפרבו הדשב תדבוע יתייה .תאז האל

 לכוא םיניכמ ונייה .קשמה לעב לש ויתונבמ

 לצא .ןוזמ שקבל הלילב םיאב ויהש ,םידוהיל

 .יצחו הנשכ יתייה וז החֿפשמ
 -קואה ולחה 1943 סראמ שדוחב םלוא

 -לופה םירכיאה .םינלופה תא ףודרל םיניאר

 רפכב וטכרתהו סםהיקשמ תא ובשש םינ)

 ינאו םשל ורבע םיקסראטוקה םג .ובו'זוא

 ותיבל יתעגה םעפה .פולוזרבל רוזחל יתצלאנ

 "ומוק תיניארקוא החפשמ -- רודווח לש

 .וט ילא הסחייתה וז החפשמ סג .תיטסינ

 .שק תמירעבש אובחמב םיריזחה רידב יתנשי

 .םיסורה אוב דע יתייה הז תיבב
 היה פפולוזרבל עיגהש יטייבוסה אבצב

 תחפשמל למגו ונל רזעש ,ידוהי הגולפ-דקפמ

 .ישונאה וסחי לע .רודווח

 יתש תא הבוט תרכהב ןאכ הריכזמ ינא

 -ה רודווחו תינלופה יקסראטוק : תוחפשמה

 .תיניארקוא

 התע םייחה ,יקסראטוק תחּפשמ ינב םע

 . .םיבתכמ ירשקב םידמוע ונא ,ןילופב

 םינושחנ ,(לגיֿפש) ןניק עבש-תב
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 לבא ,לכוי אל תוירצונ הליבט תודועת קפסל לבא ,לכה תושעל ןכומ אוהש ,יל הנע אוה

 1 : ףיסוה

 ידיגת לַא ךא ,ךל רוזעל איה לכות ילוא ,הילא יכל ,בונאוויא המשש .,הרומ ןאכ שי;

 "! ךתוא יתחלש ינאש הל

 ינעמל הייח תנכסמ הינלוֿפ הרומ

 םא יתוא הלאשו םימ יל האיבה איה .הייתשל םימ טעמ יתשקיבו הרומה לש רצחל יתעגה

 .רחא רבד לכמ רתֹוי םימח םימל הקוקז ינא לבא ,הבער ינניאש הל יתרמא .הבער ינא

 אֹל שיאש יתרמאו התוא יתעגרה ,הרצחל תסנכנ יתֹוא האר והשימ םא יתוא הלאש איה

 :הרמאו התיבל יתוא הסינכה .יתֹוא האר

 'יחא הנה אובי םא ךא ,לכה רפסל הלוכי תא אמאלו יל .ילש אמא םג הרג תיבב,

 ."רבד ןל ילגת לא
 תעב .תבגמו ןובס יל השיגהו םימח םימ לודג ריס הניכה ,חבטמל יתוא האיבה

 איחו ,ילע רבעש המ רפסל ינממ השקיב הליכאה תעב .םח קרמ יל הניכה יתצחרתהש

 | : הפיסוה
 רוזעל לכוא םא תעדוי ינניא ,תאז שיחכהל הכירצ תא ןיאו ,הידוהי תאש ינא תעדוי,

 זותיכה תחאל יתוא האיבה ,ונילע רבעש המ לכ הל יתרפיסש ירחא ."הסנא ךא ,ךל

 יל הרמאו ,ןורזמ יל האיבה ,(ץיקה תשפוח תעשב הז היה) רפסהיתיב לש תוקירה

 .רקובב רחמ דע הפ ראשיהל
 ןיב רתתסהל יל הרמאו הניגל יתֹוא האיצוה םויה ריאהש ינפל םכשה רקובב

 םעפל םעפמו ילע רמש םנמא אוה .ילע רומשל התוויצ ,טאריּפ ,לודגה הבלכ לע .םיחישה
 תוחיבנב םשמ ותוא שריג ,םיחישל והשימ ברקתה םא .ינפ תאו ידי תא קקילו שגינ
 ,הביבסה לכ לע וארומ ליפהש ,ארפ בלכ הז היה יכ וינפמ ודחפ םלוכ ; תוקזח

 הרומה האב ,ךישחהש ירחא ,ברעב .סריתו םח קרמ םאה יל האיבה םויב םיימעפ

 חלכי אלש לע הקדטצהו הדיל-תודועת שולש יל השיגה איה .התרידל יתוא הריזחהו
 תישילשהֹו יליגל המיאתה הינש ,ילעבל תדעוימ התיה תודועתה תחא .הימ רתֹוי גישהל

 יניאש יתינעו ,ףסכל הקוקז ינא םא ,יתוא הלאש םג איה .תונבה תחאל תדעוימ התיה
 ,םולכ הצור

 ,התיב לעֹו הילע רפסא אלש יתעבשנו הדי תֹא יתצחל תיבה תֹא יתבזעש ינפל

 ,תרעשמ קר ינא .תודועתה תא החקל ןכיהמ תעדוי ונניא םויה דע .דעסו הרזע יתלביק הב
 ,רמוכה לצא ילוא ,הייסנכב הלביק תודועתה תאש

 דנו ענ

 יתכלה .קצולב הרסאנ יתונבמ תחאש ,יתעמש דחא םויבש דע ,רפכל רפכמ יתדדנ בוש
 תעב הבר תונמאנ ונל החיכוהש ,הירצונ הדידיל יתינפ .םידוהי דוע ויה אל םש ,קצולל

 ,לכוא טעמ ,הלעב תועצמאב ,ןמזל ןמזמ ונל תחלוש התיהו ,וטיגב התיח ונתחפשמש

 הלצא יתייה .היאקסניבמיז הנבוליאכימ הריו היה המש .הילע ךומסל הלוכי ינאש יתעדיו

 התיה אלש ףא ,ףסכ םג יל העיצהו תויפרוח תופפכ גוז יל הנתנ ךכ רחא .תוליל השולש
 תבותכ יל הנתנ איה .ילותאק הלעבו תיבאלסובארפ היסור התיה איה .םיעצמא תלעב

 תרסומו םידוהי םידלי הריתסמה ,(יבאלסובארפ רמוכ) "הקשויטאב , לש ותב דידיל

 תא ריכזהל אל יל הצעי ךא ,ידיבש הצלמהב הילא תונפל יל הרמא איה .הייסנכל םתוא
 | ,םתדמ םידוהיה םידליה תרבעה

 ודמעש הידוהי הדלי םש יתיאר .התבלו רמוכה תנמלאל יתינפו רפכל יתעגה
 :הדליל תרמוא רמוכה תשא ךיא יתעמשו אחספה גח ינפל הז היה .הליבטהל

 ."אחספ ,לודג גח ברקתמ וישכעש ,תעדוי תא
 : הפיסוה הדליהו
 ,..הצמ םילכואו ,ןכע

 תאלמו תזזג תלוח התיה תידוהיה הדליהש יל הרפיס .איה .רמוכה תב םע יתדדייתה
 ורסמיש ומייא הביבסה ירכיא .ןיטולחל האירבהש דע היעצפמ התוא האפיר איה .םיעצפ
 ,הידוהי הריתסמ איהש םינמרגל



 יתצלאנש םויה עיגה ךא ."תיבה תלהנמ,כ תמייוסמ הפוקת ךשמב התיבב יתראשנ
 חילצאש םיהולאל הללפתהו םיקוביחו תוקישנב ינממ הדרפנו יתוא התוויל איה .בוזעל
 .יכרדב

 ביטימהו בוטה אפורה

 היהש וילע םירמואש ,אפור שי םש .ןילמ םשב ,יכ'צ רפכל תכלל יל הצעי ונדרפנש ינפל
 .םיכומסה םירפכהו רפכה אפורכ דבוע אוה .רצנתהו ידוהי םעפ

 יתסנכנ ירות עיגהשכ .םרותל םיכחמה םילוחה ןיב יתדמענו אפורה תיב לא יתאב
 המכ חונל לכואש םוקמלו תיאופר הרזעל הקוקז ינאו הידוהי ינאש ול יתיליגו ורדחל
 םילוחה תיבל יתוא סינכה אוה .הלוחכ םילוח-תיבל יתוא סינכיש ונממ יתשקיב .םימי
 ותחגשהב יתאצמנ םייתניבו ,חותינל הקוקז ינאש הנאותב

 : אפורה ילא הנפ םידחא םימי רובעכ

 םש שי .רבכ ודמשוה הרייעה ידוהי לכ .ץ'זורטסוא ,הרייע הנשי ןאכמ קחרה אל;
 לפטת ףאו ותיב קשמ תא להנתש ,השאל קוקז אוהו דדוב שיא אוה וילעבש ,תחקרמ תיב

 ,ירפכה דרשמה אצמנ םוקמ תברקב יכ ,בר ץמואל יקקדזת וז הדובעל ,תחקרמה תיבב

 תאצמנ םשמ רטמוליק קחרמב .םידוהי יאנוש ,עודיכ ,םהש ,םיבר םיניארקוא םיזכרתמ וב

 תא םא .תחקרמה תיבל תובורק םיתיעל םיאב םינמרג םירטושו תינמרגה הרטשמה

 ינממ שקיבש ,חקורל תונפל ילכות ,ולאה תונכסב דומעל ידכ הקזח יד ךמצע השיגרמ
 "הדובעל השא ול חולשל

 תעדוי ינניא םויה דע .ונממ יתדרפנו הצלמה:בתכמ יל בתכ אוה .ותצעל יתמכסה

 ףיִס תארקלש ,ינא תעדוי .ידודנב רתויב םישקה םימיב ימע ביטיהש ,אפורה לש ומש תא

 ..םהלש רוסמה אפורה םע דחי רפכה יבשות לכ תא גרוהל םינמרגה ואיצוה ,המחלמה

 תחקומ תיבב תדבוע ינא

 לשבל ינא תעדוי םא יתוא רקחש ירחא .תחקרמה תיבל דימ יתינפו ץ'זורטסואל יתאב

 יתלשיב ,תיבה תא יתיקינ :1942 יאמ דע ולצא יתדבע .ינלבקל םיכסה ,תיב קשמ להנלו

 .הקסהו לושיב יכרצל םיצע יתבטח ןכו תחקרמה תיבב וירזוע תשולשו חקורה ליבשב

 יל םירסומ ויה םירכיאהש תונתמה תא ודיל יתרסמ יכ ,ינממ הצורמ היה חקורה

 יתייה ינא .וידבוע יניעל תחקרמהיתיבב ןתוא תתל חונ םהל היה אל יכ ,תיבב וליבשב

 הז לכ -- תוריפ ,שבד ,האמח תוליבח ,םיציב וללכש .תונתמה תא חקורל תרסומ דיימ

 .תולודג תויומכב

 -לשה ליבשב ,םויה ךשמב רכמש תופורתה ןמ ח"וד ןיכהל בייוחמ חקורה היה ברע לכ

 ררבתנשכו ח"ודה תנכהב השקתה אוה .םחוקיפ תחת היה תחקרמה תיבש ,םינמרגה תונוט

 חצורמ היה אוה .וליבשב ח"ודה תא ןיכהל ינממ שקבמ היה ,ןובשחב "תצק הניבמ , ינאש

 חֹא אוה :קתש אוה ,יל קוקז היהש ןוויכמ ךא ,הידוהי ינאש ,דשח םנמא אוה .ינממ דואמ

 אוה אפורה ףאש .הארנכ ,דשח םג אוה .ילע ץילמהש ,אפורה לש הבורק ינאש ,בשח

 ףאש ,חקורה לש ותדידי ,תיבאלסובארפ האפור הרג תחקרמה תיבל ךומסה תיבב .ידוהי

 .הידוהי ינאש יב הדשח איה

 העודי התיהש ,תחקרמה תיבב חקורה לש תרזועה לצא רבג הידוהי ינאש דשחה

 -תציחמש ,ךורא רדחב דחי תונשי ונייה ונחנא .ןמזה לכ ירחא הבקע איה .לארשי-תאנושכ

 :הרמאו ילא התנפ םעפ .ונלש תוטימה יתׁש ןיב הדירפה ץע

 "! תרבדמ תא ןיא הניש ךותמ וליפאש ,הרוגסו תקפואמ הכ תא;

 ולגי אמש דואמ דחפ ,דואמ יתוא ךירצ היהו ינממ הצורמ היה חקורהש תורמל

 :ילֹא הנפ אוה .הידוהי קיסעמ אוהש
 ךילע .םחל יסיטרכ ילבקתש ידכ ,ךתוא םושרל ילב ךתוא קיזחהל לוכי אל ינא;

 ."םש םשריהלו רפכה דרשמל תכלל

 הדועת יתלביק םש .,הדובעה תכשלל יתינפ .יתוא םושרל וצר אֹל רפכה דרשמב

 ןתנש דיקפהש ,יל ררבתה ךכירחא .תיראטינאס רותב תחקרמיתיבב תקסעומ ינאש

 .םדוק תאז יתעדי וליא וב רזעיהל הלוכי יתייה יכו ,יכ'צ היה הדועתה תא יל

 ךירפ ר"ד לׁש ותומדל

 ריעב תטלובו העודי תומד היה ךירפ ר"ד

 הרומ היה ויבא .סורוטפרקבש ובוחאראב ונלש

 ומא םג .םיסומינלו םידוקירל ,תולמעתהל

 היה וירוה לש ירמוחה םבצמ .הרומ התיה

 .ידמל סםיעונצ םייח ויח סםהו בוט אל

 ךייתשה אל אוה ,ותוא רכוז ינאש המכ דע

 -עתה אל אוה .ריעב תיטילופ הגלפמ םושל

 העונתב רבח היה אל אוה .הקיטילופב ןיינ

 -ופב ןינעתה אל טנדוטס רותב םג .תינויצה

 -ןגאב טלבתה אלו ינע טנדוטס היה .הקיטיל

 המדנ .גארפ תטיסרבינוא לש םיטנדוטסה תד

 .ללובתמ ידוהי היהש יל

 ותויהב ךירפ ר"ד סע םימעפ המכ יתשגפנ

 -רבינואה תא רמג אוהשכ .גארֿפב אפור רבכ

 ורפיס .ידומיל תא יתלחתה קר ינא ,הטיס

 םינייטצמה םיטנדוטסה דחא היה אוהש וילע

 .הטיסרבינואב

 תודובע ינימ לכב דבע וידומיל ןמזב

 ידכ רוביצ יתבב ןויקינ תדובעב ףאו גארפב

 תורשפאה התיה אל וירוהל יכ ,םייקתהל

 .מצע תוחוכב םיײקתה אוה .ול רוזעל

 -תנו יכיצה אבצל סייוג ריעצ אפור רותב

 אוה .םיאפור-סיניצק לש רפסה-תיבל לבק

 .קזח יפוא לעבו יניצר ,ביבח סםדא-ןב היה

 שחר ותוא ריכהש ימ לכו בוט אפור היה

 .דובכ ול

 ,יתודידי דאמ היה

 .םיבר םירבח

 רייד לש ולרוגב יתניינעתה המחלמה ירחא

 תועידי םוש יתלביק אל ירעצל לבא ,דירפ

 .םייחב ךוע וניא אוהש קר יתעדי .וילע

 הנשוש 'בגהמ יל עדונ םינש המכ ינפל קר

 :תיבב תוחאכ תדבועה ,(ןאמלג) םורטש

 ךירפ ר"דש ,ביבא:לתב "אתוסא,/ םילוחה

 ,םירחא סיבר סםידוהי ייחו הייח תא ליצה

 רזע אוהש יל הרפיס סג איה .'צשי'זור ידילי

 תביבסב ורתתסהש םייטייבוס םינזיטראפל

 .'יצשי'זור ריעה

 ול ויה אל יכ סא
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 ר"ד לש ותוחא םע יתשגפנ המ-ןמז ינפל
 (דירפ הנשוש רבעשל) ןוטסוי 'בגה ,דירפ

 התוחא .םימואת ויה םהש ינמוד .ןודנולמ

 -למה ןמזב ולש הרובגה ישעמ לע יל הרפיס

 הלביקש םיבתכמהמ הל עדונש יפכ ,המח

 םה ...היסורב ותוא ןריכהש םישנא הברהמ

 םייסור םינאזיטראפ ליצה אוהש ,הל ובתכ

 .םתמלחהל דע םהב לפיטו םיבר םיעוצפ

 -טראפה םילוחה:תיבל תופורת קפיס אוה

 היה םג אוה .'צשי'זר רוססאב היהש ינאז

 -ה תינאשטראפה הדקפמה לש רשק:שיא

 .תיטייבוס

 יתבשח .הירופיסל הליחת יתנמאה אל

 האצי איה םינש המכ ינפל .המיסמ איהש

 היסורל ,ןוטסוי רמ ,ילגנאה הלעב םע

 דבע םש ,'צשי'ר תביבסב םירפכב הרקיבו

 .ךדירפ רייד לעפו

 .ותוא וריכהש םיבר םישנא םע השגפנ איה

 רזע אוהש ורפיס ,םירכיא ,םיטושפ םישנא

 -ומת םוש ילב םילוחב לֿפיטו םיינע םישנאל

 עוננל ול רשפיא יכיצ אפורכ ןדמעמ .הר
 םיעגמ ול ויהו ישפוח ןפואב םוקמל םוקממ

 .םיבר םישנא סע

 .ךירפ ר"ד לש ורכז תא םידבכמ היסורב

 ישעמל הרקוה תואל ,םייטייבוסה תונוטלשה

 הבצמ ול ומיקה ,המחלמה ןמזב ולש הרובגה

 -וטלשה ונימזה הבצמה יוליג סקטל .הלודג

 רקבל הלעב תאו התוא םייטייבוסה תונ

 ןמ טולה תוסהב התוא ודביכו היסורב

 -ה םינֿפה רש םג חכונ סקטב .הבצמה

 .יניארקוא

 -קיב איה ,ןודנולל היסורמ ,התיבה ךרדב

 היחא אצמנ הירבטב .לארשיב הלעב םע הר

 יתיאר ,ילא הלעב םע התוא יתנמזה .רגובמח

 ומלוצש ,המע האיבה איהש תונומתה תא

 -מה תא םיאור תחא הנומתב .סקטה ןמוב

 ר"ד תולודגה תויסורה םילמה הילעו הבצ

 סקטה ירחאש ,יל הרפס תוחאה ."דירפ

 -רה ופתתשה הב ,הביסמו הפיסא המייקתה

 ןמזב ךירפ ר"ד םע רשקב ויהש םישנא הב

 .המחלמה

 ישעמ לע דחוימ רפס םג ואיצוה םיסורה

 העטמ וניא ינורכז םא .דירפ רייד לש הרובגה

 .ותוחא לצא הזה רפסה תא ,יתיאר ,יתוא

 לש םיריכבה םידקפמה דחא רביח רֿפסה תא

 .ותא רשקב היה ךירפ ר"דש ,םינאזיטראפה

 הנממ יתשקיבו ותוחאל בתכמ יתבתכ

 -שקיב .רפסה תא םגו סקטהמ תונומת המכ

 לש ותומד לע םילימ המכ בותכתש םג ית

 יאצוי ןוגראש ,יבתכמב יתנייצ .ךירפ ר"ד

 ןוגראה ישארשו רוכזי-רפס איצומ 'צשי'זור

 -קהלו םימולצתה תא רפסב סיפדהל םיצור

 יננובאדל ךא ,ורכזל םידחוימ םירמאמ שיד

 .שקובמה רמוחה תא יתלביק אל

 קויא םייח ריז
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 :קועצל יתלחתה .יתוא םושרל וצר אל םה םג ךא ,רפכה דרשמל הדועתה םע יתינפ
 ."?רפכה תבשותכ יתוא םושרל םיצור אלו יתוא םיחוד םתא המל;
 יניארקואה ריכזמהו ,ולהבנ םיחכונה .יתוקעצ תוביסל לאש ירוחאמ דמעש ינמרג

 הדועת שקיב אל ,יתיבפלאנא היהש רוחבה .יתוא םושריש םידיקפה דחא לע הוויצ

 ,רפכב תדבועכ יתוא םשרו
 'יסיטרכ םיקלחמ םה קרש ,םינמרגל תונפל יל רמא אוהו ,הדועתה םע חקורל יתרזח

 ,הזכ סיטרכ שקבלו ,םחל

 הרירב יל התיה אל .(יאלקחה ףגאה להנמ) "טריוודנאל ,ל תונפל הכירצ יתייה

 שוגפל החמש איהו הילא יתינפ .הינלופ השא ,הבוהא ול שיש יתעמש .,וילא יתכלהו
 ,יתינע .תיחבטכ "טריוודנאל ,ה לצא דובעל רשאמ ,תוחפ אל ,יל העיצה איה ,"הינלופ, דוע

 ךא ,םינפ הצימחה איה .ותֹוא בוזעל הצור ינא ןיאו ,חקורה לצא יתדובעמ הצורמ ינאש
 ,שדוח לכ ותוא שדחל ךרטצאש ילבמ ,םחליסיטרכב יִתֹוא הכיזש ספוט יל הרסמ

 םלש רוֿפכ םידימשמ םינמרגה

 לודג הנחמ .תיחרזמה תיזחה ןמ םיגוסנ ולחהש ,םינמרגה ליבשב םישק םינמז ולחה
 יב ,ןילמ יכ'צה רפכה ךרד םג רבעו תורעי ךרד רבעש ,"סיכ,ב ראשנ יטייבוס אבצ לש

 םיכ'צה ורבס רפכל םיקתונמה םייטייבוסה םילייחה ועיגהשכ .ילש ביטימה אפורה דבע

 תא ורבע קר םה לבא .לכואב םתוא ודביכו תואושתב םתארקל ואציו ,ורזח םיסורהש

 םהיניב ,רפכה ישנא לכ תא ןפסא םה םינמרגה ןרזח רשאכ .וב וראשנ אלו רפכה

 אפורה םג !םייח םתוא ופרשו ,םסאב .,םילוחה-תיבמ יאופרה תווצהו םילוחה
 ,ץיזורטסואמ מ"ק 7"כ קחורמ היה ,דירחמה חצרה עצוב וב ,ןילמ רפכה .םהיניב ויה ותשאו
 ,תחקרמה תיבב יתדבע הב

 איה .הביבסב הנטק הרייעמ התיהש ,הידוהי הרוחב ץיזורטסואב יתשגפ םימיה דחאב
 ,רמוכה תשא לצא התיה איה .הדבל הראשנ איהו הנתחו הירוה תא וגרה םינמרגהש הרפיס
 תונפל הל וצעיו ,הידוהי תדבוע תחקרמה-תיבבש ,הל ורמא .התוא לבקל התצר אל איה ךא

 ,הילא

 יתרמא .הרוחבה םע יתרביד המ ,יתוא לאשו תחקרמהי-תיב לעב אצי םייתניב
 ?טפושל התוא יתחלש אל המל ,לאש אוה .הדובעל ראודה-להנמל התוא יתחלשש

 אוה ,ץיזורטסוא הרייעב טפושכ ינמרגה שוביכה ימיב דבעש ,יניארקוא רג רפכ ותואב
 אוה יכ ףיסוה ,טפושל הרוחבה תא חולשל יל ץעישכ .תחקרמה-תיב לעב םע דדוימ היה
 .תאז תעדל יל יאדכש יתבשחו יבלל וסנכנ הלא םירבד .בוט שיא

 הנכסב תאצמנ ינא

 יתשחכה .קצולמ תדליימה ינאש יתוא הריכהש ,הדלי תחקרמהיתיבל האב םימיה דחאב
 :הלשב איה ךא ףקותב תאז

 "ו ךדילה תעשב םש יתייה ינא :יתוחא לצא הדילה תא תלביקש ,תדליימה תא,

 ןדחפ היהש ,תחקרמה'-תיב לעבמ הצע שקבל םעט ןיאש יתעדיו דואמ תדחפנ יתייה
 אוה .ילע תמאה תא ול יתרפיסו טפושל יתכלה .ותיבמ יתוא שרגמ יאדווב היהו לודג
 :יל רמא

 בושחל ןמז יל ינת .הלאכ םירבדל יונפ םשאר ןיאו ,םמצעב וישכע םיקוסע םינמרגה,
 | ,?ךל רוזעל ךיא

 ,הרפיסו תחא תיניארקוא האב דחא םוי .םינמרגה לע הסובתה דחפ לפנ םייתניב
 ,םמצע ןיבו םניב ךכ לע םירבדמ םהו חורבל םיננוכתמ םינמרגהש

 ,םינמרגה תחירבל יתחמש לכ םע .הנותנ ינא וב ,השקה יבצמ לע יתבשח תאז יעמושב

 ירחא יתוא גורהל וססהי אל ,הידוהי ינאש יב םידשוחש ,םיניארקואהש החוטב יתייה
 | ,םינמרגה תאצ

 םה .םתא דחי תאצל תושר ושקיבו םינמרגל ֹונּפ טפושהו תחקרמה-תיב להנמ

 זוראל הדוקפ יל ןתנ יקיסעמ .םתא םתוא תחקל ומיכסה םינמרגה .רפכב ראשיהל ודחפ
 -תינוכמ לע םתוא ונסמעהו םיצפחה תא יתזרא .ותאיצי תארקל רתויב םיבושחה ויצפח תא
 .ןמגרותמכ םינמרגה לצא דבעש דחאו יכונא ,טפושה ,חקורה ואצי תינוכמב .הלודג אשמ



 תדמשהב רזעש .תיניארקואה הרטשמה דקפמ ונילא ףרטצה הרייעל ץוחמ ךרדב

 ונבודל ונעגה .ותוא םג וחקיש שקיבו וייחל ששח אוה .םידוהיה

 החפשמ הרג םירוגמ םוקמ לביק וב תיבב .טפושה לש ובליבוטב יתרזענ ונבודב

 ןיב תוידדחה תוטיחשה ללגב רפכה ןמ החרבש ,תצמואמ ,16 תב הדליו השא ,לעב לש

 תאזה החפשמל יתוא ופריצ ותולדתשהב .םהה םימיב תוחיכש ויהש ,םיניארקואהו םינלופה

 יתייה .תלד לכ לע תויהל הכירצ התיה תוארוהח יפלש ,םיריידה תמישרל ףרוצ ימשו

 .תויראשה תא תלכוא יתייה ינאו טפושה ליבשב תלשבמ

 דחא יניארקוא ןיבו יניב ךדשל ולחה םעפ .םיכיבמ םגו םיקיחצמ םיבצמ ורסח אל

 ךודישב וארש .'ידידיי לש םהיתורצפהמ קמחתהל יתחלצה בר ישוקב .היסורמ אבש

 .."החּפשמ םיקהל יליבשב דואמ הבוט תונמדזה הזה

 הירצונ ינפ הדימעמ

 ךותמ תירצונה תרוסמה תא יתרכה ינא .תיתרוסמ הדועס תיבה ינכש וכרע דלומה גחב

 יכ ,הכובמב יתייה (ושי לש הדיל-ריש) "ידנלוק.ה תא רישל ולחהשכ לבא ,תורפסה

 חטילבמ ינאשכ םילמה תא שטשטל יתלדתשה .םילמה תא אל ךא ,הניגנמה תא קר יתעדי

 .הזה השקה ןויסנה תֹא החלצהב יתרבע ינא .דבלב הניגנמה תא

 יל היופצ התיה םעפ אלו דואמ השק היעב תוירצונה תוליפתה וויה ללכ ךרדב

 .ןתוא עדוי ירצונ לכש ,תוימוימוי תוליפת יתעדי אלש םושמ ,הירצונ ינניאש וריכיש הנכס

 ינא ןיאש ,םעפ יל הרמא ,ןושארה ןמזב יתיא החריאש ,היאקסניבמ'ז הריו הירצונה

 איה .הפילעב תעדל םיבייח לוכהש .תוליפת 2 שי לבא :תוליפתה לכ תא תעדל תבייח

 וללפתהו םיקודא םישנא ויה .ונבודב ולצא יתרגש .,גוזה .ולאה תוליפתה תא יתוא הדמיל

 תא וחלש םעפ .םהומכ הטימב תללפתמ יתייה ינא םג .הטימה לע םתולע ינפל הליל לכ

 ילש הטימה ילגרל תדמוע התוא יתיאר םואתפ .תוליפתה תֹא תעדוי ינא םא ,קודבל םתדלי

 תורמל ,םֹר לוקב יתליפת תא דיגהל יתטלחה .יתליפתב יתלחתהש עגרב ,יב תננובתמו

 :הינלופה יל הרמא תרחמל .טקשב התוא דיגהל גוהנש

 "!הידוהי תאש ךב ודשחש ןיינעמ .םיניארקואה םה םירזומ םישנא הזיא

 יתחפשמ תא תשפחמ ינא

 היה תונבה תחא ליבשב הדילה-תדועת תא יתלביקשכ .יתונבו ילעב לע רבד יתעמש אל

 תאז ריאשהל יתטלחה !ליצהל תונבה ןמ ימ רמולכ ,התוא רוסמל ימל טילחהל השק יל

 ?תושעל יתלוכי המ .יכרדב שוגפאש הנושארה תבל הדועתה תא רוסמלו ,רוויעה לרוגל

 ,רכיאה םש תא יתעדי .ילעב תא אוצמל יתחלצה אלש םושמ ,יתדמשה רבגה תדועת תא
 תא יתאצמ ףוסבל .האצמיה םוקמ יל עדונש דע ,רפכל רפכמ יתכלה .הדירפ הדבע ולצאש

 תא הליכאה :קשמה תודובע לכב רכיא לצא הדבע איה .םייחב הראשנש ,הדירפ יתב
 התוא יתאצמשכ .יצחו 15 תב התיה קצולמ האצישכ .וכו תורפה תא הבלח ,ריזחה

 ,דוע יתיאר אל ,הבויל .הינשה תבה תא .16 תב התיה -- הדועתה תא הל יתרסמו

 ונבוד יבשות תדמשה

 .םיסורה ידיב -- תיצחמו םינמרגה ידיב ריעה תיצחמשכ ,תועובש הששכ ונבשי ונבודב

 קר אלו ,ונבוד יבשות תא ודימשה םינמרגה .תיבה ןמ ונאצי אלו תוירי ועמשנ ןמזל ןמזמ
 .םיטלקמב ונרתתסה תויריה וקזחתהשכ .םידוהיה תא

 תונוראה ,םיחותפ םיתבה !םישנא דוע ןיא הקסניינאפ בוחרב ,ש ,יתעמש דחא םוי

 םינמרגה ויה םתחירב ינפלש ,ררבתה "!םניא םישנאהו ןחלושה לע לכואה ,םיצורפ

 -לופהו תיניארקואה ,תיכ'צה הייסולכואה תא ואיצוה ,םיינש וא דחא בוחר הלילב םירגוס
 וריבעה םישנאה תא .דואמ הבורק תיזחהש םושמ ,הינמרגל םתוא םיחקולש הנאותב ,תינ
 ונלש בוחרה לש רותה עיגי טעמ דועש ונשגרה .היריב גרוהל םואיצוה םש ריעל ץוחמ

 .ונייח תא ליצהל ידכ ,חורבל ןאל ונעדי אל .גרהלו הדמשהל
 םילעופה עבורב אצמנה ,הינאלגצ רברפל םיחרוב םיברש ,יל עדונ הלאה םימיב

 ודשח םה יכ ,תיב םושב לגר תסירד יל ונתנ אל ךא ,הזה עבורל רודחל יתיסינ .ריעה לש

 ידוהי לש רמה םלרוג
 הקבייצאפוק

 -אפוק רפכל םינמרגה תסינכל ןושארה םויב

 השולש ונתיבל וסנכנ ,1941 ינויב ,הקבי'צ

 ונב השמ תא ,אבא תא ואיצוה םה .םינמרג

 תנחט די לע םהב וריו ונב תאו טחושה לש

 -נאה וחרכוה ,ךכירחא ונל עדונש יפכ .חורה

 .םהידי ומב םרבק תא רופחל סיללמואה םיש

 ידוהי לכ ובוע הזה ירברבה חצרה ירחא

 .ךומסה רעיל וחרבו םהיתב תא רפכה

 םהל וחיטבה םינמרגהש ,םיניארקואה

 ,תוצעומה תירב רוגימ ירחא תינידמ תואמצע

 בֹור .םיטלמנה לע וריו רעיה תא ופיקה

 יתיאר יניעב .הלא תוירימ וגרהנ םידוחיה

 וראשנש םידוהיה .המדאה לע סיבר םיגורה

 -אפוק לש טארנדויה ידי-לע וחלשנ םייחב

 םיצאנה ומיקהש ,לודג קשמב דובעל הקבי'צ

 .דואמ השק התיה םתדובע .פולוזרב רפכב

 -עבו תורוב תריפחב ,םיצע רוסינב ודבע סה

 -סקלופ,ה ,םיחיגשמה .תורחא ךרפ-תודוב

 וכיהו םחב וללעתה ,םיניארקואהו ''השטיוד

 -על ןחלשנ םירחא סידוהי .תוירזכאב סתוא

 הלאב םגו ,ןיקוו רפכב ,רחא קשמב דוב

 .תכרפמהו השקה םתדובע ידכ ךות וללעתה

 ךידיו רישע ינלופ היה יקסבורטפ קיזאק

 יתוחא .המחלמה צורֿפל דע -- ונתחפשמ

 םימיה דחאב .השוכר לכ תא ודיב הדיקפה

 הל ןתנ אוה .םחל שקבל רעיה ןמ וילא האב

 .םימי הרשעל תפרב אובהמ הידלי ינשלו

 ורדח םידוהיש ,ופאטסגל עידוה ךכ-רחא
 -קואה .םשמ תאצל םיצור םניאו ולש תפרל

 הידליו יתוהא תא וגרהו וילא ואב םיניאר

 ...הבר תוירטטאב

 טלמנש ,הלועמ טי ,ידוהי יח פולוזרבב

 ,פולוזרב לש יצאנה ראסימוקה .השראו וטיגמ

 ףשנ ךרע ,הצמישל עודי היהש רנוד ינמרגה

 -ומסה .גניקומס ול רוֿפתל טײהחה לע דקפו

 םלשל טײהל חיטבהו ,ויניעב ןח אצמ גניק

 ארק תרחמל .רקובב תרחמל ורכש תא ול

 .דליו השא וראשנ .וב הריו טייחל

1219 



 ואב ךחא םוי .ןיקורל פולוזרבמ ונחרב

 םידוהיה תא וספת ,םיניארקוא םירטוש

 ידכ תיאשמ לע םתוא ולעהו הדשב ודבעש

 -תהו טלמיהל יתקפסה ינא .גרהל םליבוהל

 וחמצש 'יסעכעפעל,החו םיחישה ךותב יתאבח

 -ףא ,יב ושיגרה אל םיחצרמה .םוקמ תברקב

 הלילב .ילעמ שממ םהיסוס לע ורבעש יפ-לע

 יחאו יתוחא תא יתאצמ .יאובחממ יתאצי

 .םוקמה ןמ חורבל ונטלחהו

 החפשמ ,יקסבולסוק תחפשמ לא ונאב

 .נתחפשמ םע תדדוימ התיהש  ,תינלופ

 ילעב תעידי ילב ,האובתה ןסחמל ונסנכנ

 קשמה תלעב ונב החיגשה רקובב .קשמה

 אבחתהל ונל השרתש הינפב וננחתה .הלהבנו

 רחאל קר .ןגוה םולשת הל ונחטבהו הלצא

 חילצהש ,םירלוד לש םוכס הל רסמ ידוד-ןבש

 ונתוא ריאשהל המיכסה ,ועבוכ ךותב רופתל

 תפרה ךותב רוב ונל הרפה איה .הלצא

 הצובק ונייה .םשל לכוא ונל האיבמ התיהו

 .שיא 12 לש

 סנה

 ונל הרמאו קשמה תלעב האב דחא םוי

 תא תוקנל הצור איה יכ ,גגה תיילעל תולעל

 .עצמכ ונל שמישש שקה תא ףילחהלו רובה

 "השטיוזסקלופ,ה לע תינמנ התיה איה

 ונעגהש עגרב .תינמרגה הפשב הפי הטלשו

 םינמרג קשמה רצחל ועיגה גגה תיילעל

 : תוקעצב

 יֵז םידוהיה ןכיה,

 -תה םנמא םה .םידוהי דוע ילצא ןיא,

 ,םתוא יתשריג .יתעידי ילב הזה רובב ואבח

 וכלה םה .םפסכ תא םהמ יתחקלש רחאל

 ."רעיל

 -בוז השאהש ,הארנכ ,וענכתשה סינמרגה

 תווממ ונלצינ ךכ .רתוי ושפיח אלו תמא תר

 השאה ונילא האב םינמרגה וכלהשכ .חוטב

 : הרמאו

 הלודג הנכסב יח יכ ,וכלתש ןאל וכל,

 "!םכתא איבחהל ךישמא םא

 אוחבשכ ,קומעה גלשב ונססוב .רעיל ונרזח

 הבזעו חוכ הרצע אל יתסיג .לודג רוק ררוש

 התב םע החרבו ושפנל עבשהדב הדלי תא

 אלו הקבײצאפוקל הלילב ונעגה .תקוניתה

 -הו וקרופ ונלש םיתבה .םוקמה תא ונרכה

 .השרחנ המדא

 ינע ינלופ הז היה .סור לש ותיבל ונסנכנ

 תבלוח התיה ותשא .ונתיבמ קוחר אל רגש

 רוכיש היה ומצע אוהו םידוהיה לצא תורפ

 .תובורק םיתיעל

 בליבוט ינלופ
 אוה .יכבב אצרפ ונבצמ תאו ונתוא הארשכ

 תא בישהש םח קרמ ונל שיגהו ונילע םחיר

 רדחל תחתמש ףתרמב ונתוא איבחה .ונשֿפנ

 .ךומסה

 -יארקוא םירטוש תיבל ואב ןושארה םויב

 ,(תימצע תרצות ש"יי) הקנוגומאס שקבל םינ

 טיעלהו סתוא הקשיה אוה .רציימ היה אוהש
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 יתאצמש דע ,שממ םינמרגה םילייחה ןיב ,תיזחה תברקב יתדדנ .הידוהי ינאש יב

 םישנאכ םיכ'צה תא יתרכיהש ןוויכמ .ונבודמ ושרוגש םיבר םיכ'צ ואצמנ םש .,םוקמ

 הבשי ,שיא 16 תב החפשמהש ,תיכ'צ הרידל יתעגה .םתביבסב ראשיהל יתטלחה םינוט

 יתוא ףריצ יכ'צה .םינמרגה ידי-לע םיסופת ויה תיבה ירדח רתי יכ ,ןרוגבו חבטמב
 דודנל אל יתטלחהו םש יתראשנ "!ךתא םג היהי ונתא היהיש המ, :ורמואב ,ותחפשמל

 ,רשפאה לככ בר ןמז ֹוז החּפשמ לצא ראשיהלו רתוי
 דיל ףסאתהל םיכירצ םישנאה לכש ,ס.ס םעטמ העדוה האב םידחא םימי רובעכ

 תחפשמל ףרטצהל הנכומ יתייהו דיספהל המ יל היה אל .הינמרגל וחלשיי םשמ ,בלצה
 יבלב ררועתה ףוסיאה םוקמב .ס.ס ישנא לש הקזחה הרימשה תא יתוארב ךא .ילש חראמה

 תפסונ םעפ חורבל יתטלחה .הינמרגל חלשיהל אלו תומל ודעונ הלא םישנאש ,דשחה
 ,םינמרגה םיחצרמה ינרפצמ

 םוקמה ןמ טאליטאל יתקמחתה .רעי ליחתמ ףוסיאה םוקממ קוחר אלש יתנחבה

 יתלקתנ רעיב םידודנ לש םימי המכ ירחא .ךכב ושיגרי םירמושהש ילב רעיל יתסנכנו
 אוצמל החמש הדדובה השאה .הדבל השאה הבשי םש .תיניארקוא החפשמ לש התקיבב

 חתיה הלילבש יתחגשה .הלצא יתראשנו התודידב תא תצקמב גיפתש "הירצונ,; השא
 ופרטצה הינבו הלעבש ,הארנ .תכלוה איה ןאל יל ךיגהל ילב תמלענ ילש תחראמה
 .םתא השגפנ איה תולילבו ,םהה םינמזב וחוורש תויפונכל

 ,תיבל תובורק םיתיעל םיאב ויה םינמרגו תיזחהיוק אצמנ התקיבה ןמ קחרה אל

 תא בוזעל ילע התוויצו הלרוגל שושחל הלחה ילש תחראמה .םש יתאצמנ ינאש תעב
 יתרג םש תיכ'צה החפשמה לש תבותכל יתינפו ,ונבודל יתרזח הרירב-תילב .התיב
 חלשיהל ידכ בלצה ינפל ףסאתהל ווטצנש םישנאה לכש יל עדונ םינכשה ןמ .ןכ-ינפל
 .תחא השאו רמושה קר םייחב וראשנ תיבה ירייד לכמ .ריעל ץוחמ וחצרנ -- הינמרגל

 -- הזה רדחה תא דוע בוזעל אל השוחנ הטלחה ךות יתטימל יתסנכנו םדוקה ירדחל יתילע

 ,המ יהיו

 | םיאב םיסווה
 :ילא ארוק לוקו הציר ידה ינזאל ועיגה 1944 לש ראורבפ שדוחב דחא םוי

 | "!ועיגה םיסורהש םירמוא ,תרבג,
 יתיאר םיקדסה ךרדו ריקה לא יתשגינ ,רמושה לש ורדחב רגש ריעצ רוחב הז היה

 .םייטייבוס םילייח הלאש דיימ יתרכה .םיתבה תוריק ךרואל תומדקתמ תויומד שולש

 םינמרג ןאכ ןיא םא יתוא לאש לייחה .יכבב יתצרפ .יסור לייח תיבל סנכנ הטמל יתדרישכ

 ,יתיכבו יתדמע .םירחא םיתבב םינמרג ןיא םא תעדוי ינניא לבא ,ןיא הזה תיבבש ,יתינעו

 אל ךא .הידוהי ינאש םיסורל הלגאש הכיחו דמע ,הידוהי ינאש ןמזה לכ דשחש ,רמושה
 ,םולשב ומוקמ לע אובי לכה יכ ,רמאו ,הכבא אלש יתוא עיגרה לייחה ,םהל יתיליג

 יתאצמ אלש .,ןבומכ .םינמרגה אוב ינפל דוע ונבודב יחש ,ידוד תרידל יתאצי תרחמל
 ורפיסש ,םיעורק תותסכו םירכ לש תוצונ האלמ התיה הרידה לכ ;םייחב ותחפשממ שיא

 .ןאכ הללוחתהש הארונה הידגרטה לע
 ויה םיכרדהו ,םיסורה ויה םירשגה לכ ךא ,םינפל ירוגמ ריע ,קצולל תכלל יתיצר

 םיסורהש דע יתיכח .םוקמל םוקממ ודדנש תעב וחצרנ םיבר םישנא יכ ,הנכס תקזחב
 ,רשגה תא רובעל יטייבוסה רמושה יל ןתנ אֹל הליחתב .הווקיא רהנה לע םירשג וניקתה

 רמא ,קצולב הראשנש יתחפשמ תא תשפחמ ינא יכו הידוהי ינאש ול יתרמאשכ ךא
 ,רשגה תא רהמ רובעל ילע יכו ינממ ןיע םילעיש

 קצולל הרזחב
 יתעגה ברע תונפל .דחא םוי ךשמב לגרב יתישע -- מ"ק 40 -- קצולל ונבודמ ךרדה תא
 .םאובחממ ואצי התע קרו ,דחא ינלופ לצא ואבחתהש .,םידוהי 17 יתאצמ דחא תיבב .קצולל

 םוש העדי אל איה .תיניארקוא השא םש יתאצמ .המחלמה ינפלמ יתוחא תיבל יתינפ
 הידוהי ינאש ול יתרפיסו ריעה ןיצק לא יתכלה .יתחפשמ וא יתוחא תחפשמ לע רבד
 ונממ יתשקיב .דחא ףא ןאכ יתאצמ אלו יתחפשמ ינב תא יתשפיח יכו קצול יבשותמ

 יתדובע םוקמל יתינפ .םדוקה הדובעה-םוקמל תונפל יל ץעי אוה .תוהז-תדועת יל ןתיש



 הדובע יתלביק .יתוהז לע דיעה ,ינריכהש ,דחא דיקפ .תונובשח-תלהנמכ יתדבע םש םדוקה

 .ןוזמו רדחל סיטרכ ןכו

 הדירֿפ יתב תא תאצומ ינא

 ןָאל עדנש ידכ .תיבותכ שולש ונמצעל ונעבק וטיגה תא ונבזעש תעב ונדרפנ רשאכ

 אל יתינפש תינושארה תובותכה יתשב .המחלמה םייתסתש ירחא ריעל רוזחנשכ תונפל

 .היסורל ימו ןילופל ימ ואציו ריעה תֹא ובזע םהש םושמ .,םיבשותה תא יתאצמ

 ,םייוסמ בוחרב ,קצולב תאצמנ איה יכו היח הריעצה יתבש יל עדונ תישילשה תבותכב

 תאצמנה יתב תא אוצמל םהמ יתשקבו הרטשמל יתכלה .םש התוא אוצמל רשפאייא ךא

 דחא .ריעב רדסה לע הרימשב הרטשמל ורזעש ,םיבר םיצלומוסמוק ואצמנ םוקמב .ריעב

 יפל ךא .הידוהי הרוחב םוש םש ןיא ךא ,רכזנה בוחרב רג אוהש ,רמא םיצלומוסמוקה

 בוחרל יתעגהשכ .םיצלומוסמוק 15 םיוולמ ונתואשכ ,םשל יתא תכלל םיכסה יתשקב

 םיצע ףוסאל הכלה ררבתהש יפכ .קש הדיבו הדירפ הריעצה יתב יתארקל האב אוהה

 הזה תיבב רג אוה הנש יצחש ,האילפב רמא רטושה .הֹרג חלצא תיבה-תלעב ליבשב

 !הידוהי איהש עדי אלו תאזה הרוחבה םע דחי

 הלביק אל םנמא איה .הלצא הדבעו תילותאקה החפשמה לצא ןמזה לכ התיה הדירפ

 םידליב הלפיט םג איה .םידגבבו ןוזמב היכרצ לכ תא הל וקפיס ךא ,הדובעה תרומת ףסכ

 .ידוהיה האצומ תא עדי שיאש ילבמ ,תיבה תויחבו

 הקודא תילותאק יתב
 ליצה ושיש הנימאהב תילותאקה תדה תעפשה תחת התיה יתב .דחי וניתש ונייה בוש

 הנידעו הריעצ התיהש ןוויכמו ,תוילותאקה תוליפתה לכ תא הדמל םג איה .הייח תא

 התוא ואר החפשמה ישנא .תילותאקה תרוסמהו םייתדה םינוניגה ןמ דואמ העפשוה

 רבעה לע וק חותמלו יתד תא רימהל ינממ םג השקיב יתב ,ונלש הנלח -- "הנלה ַאשַאנ,כ

 ,ללמוא הכ היהש ,ונלש

 ןמ קורעל ודגנתה ישפנ ימינ לכ ךא ,הקודא הידוהי יתייה אל .הלודג הכובמב יתאצמנ
 זתיהש ,יתב תא דבאל יתיצר אל ,ךדיאמ ךא .םיבר הכ תונברק ונברקה החבזמ לעש ,תדה

 :הל יתרמא ןכל .השדחה התנומאב הייובש

 ונממ שרגתהל ךרטצא .,דיתעב שגפינו יח ןיידע אבא םא .,הדירפ ,יעמש,

 "!ןפואו םינפ םושב הצור ינניא תאזו ,תילותאקה תדב תידוהיה יתנומא תא ףילחא םא

 ךרב עורכל ינממ השקיב דחי ונייהש ןושארה ברעב .הילע ועיפשה הלאה םירבדה

 רובעכ ךא .הדבל תאז התשע -- תרחמל .תאז יתישע םנמאו ,הנישה ינפל התא דחי

 .תילותאקה העפשהה ןמ הררחתשהו ללפתהל הקיספה םידחא םימי

 .ןיכיתה רפסהיתיבל הסנכנ הדירפ .ונלש םייחה לש היצזילמרונ הליחתה טאליטאל
 רפסה-תיבב הדמל איהש ,הדיעהו המחלמה ינפלמ דוע התוא הריכהש הרומ ונאצמש רחאל

 .תנייטצמ הדימלת התיהו

 : ילעב תא תשנופ ינא

 יתיאר ,חדובעה םוקממ ונלביקש םיסיטרכ יפל ונלכא הב הדעסמה ןמ יתרזחשכ ,דחא םוי

 ילעבש העומשה העיגה ינזאל יכ ,יניע הארמל ןימאהל יתלוכי אל !יתארקל אב ילעב תא

 ! גרהנ
 העדיש תינקחשב לקתנ אוה .יתוא שפחל ליחתהו קצולל ילעב אב ררבתהש יפכ

 .ילא ותֹוא האיבהש איהו וז הדעסמב תדעוס ינאש

 רווחשה יוחא ןושארה חסֿפה גח

 ברקתהשכ .יתד ידוהי היהש .ונלש בוט דידי ,לפירג ר"ד אפורח תא יתשגפ רורחשה ירחא

 תא ןהילע ךרבל ידכ ,תוצמ 2 ונל חלשו תוצמ תליבח םוקמ והשזיאמ גישה חספה גח

 המכו םישש -- ריעה לש םילוצינה לכ ונפסאתה חספ לש רדסל ."הצמ תליכא לע, תכרב

 ,תוחפשמ 2 קר ויה םילוצינה ןיב .םידוהי ףלא 20-מ הלעמל לש הליהקמ ורתונש ,םישנא

 .החפשמב םישנא 2 -- םיטעמ םירקמבו םידדוב םישנא וראשנ בורל .םישנא 2 הב ורתונש

 םתוא אינהל ידכ סםיבר םילכאמב סתוא

 .ותיבב שפחלמ

 יב םיבבותסמ סיניארקואה תא ונעמששכ

 "טלחה התיה הע יכ ,דואמ ונחור הלפנ תיב

 ויהש ,םיניארקואה ידיב םייח לופיל אל ונת

 ירחא .תיארפ תוירזסכאב םידוהיב םיללעתמ

 דע סור לצא דוע ונראשנ סיניארקואה תאצ

 םשמ קלתסהל ונילעש ונעדי לבא ,ברעה

 .רהמ שיח

 ונעדי אלו תיבה ןמ הלילה תכשחב ונאצי

 "םיקינדאסוא,ה רפכ תא ונרבע .תונפל ןאל

 הווחב סיאצמנ םינמרגש וניארו ,םינלופה

 ןמ טלמיהל ידכ גלשב ונלחז .יקסבודייפ לש

 תעד ילב .ונב ושיגרהש ,םיארפה םיבלכה

 תכייש התיהש ,סירדאק תחפשמ תיבל ונרדח

 םיבנג ,םיעשופ הלא ויה :ןותחתה םלועל

 .םיחצורו

 -יגהש םיחוטב ונייה ונעלקנ ןאל וניארשכ

 -שכ ,ונעתפוה המ ךא .הנורחאה ונתעש הע

 הצקה ,ותיבל ונתוא סינכה החפשמה שאר

 ,לכוא ונל איבה ףאו וב רוגל רדח ונל

 סחייתה אוה .םישדח השימחכ וקשמב ונדבע

 -מלישש ילב ,ותחפשמ ינב ונייה וליאכ ונילא

 .הטורפ ול ונ

 יחא לש רענה אצמנ
 -ק 'בגה לא ונרזח םישדח השימח ירחא

 תרחמל .התעידי ילב הרצחל ונסנכנו יקסבול

 התשריהו ונתוא העיגרה ךא ,ונב השיגרה

 -ןבש ,ונל התליג איה .הפתרמב ראשיהל ונל

 הלצא אצמנ ,ומא ידי-לע רעיב בזענש יחא

 .אירבו יח

 בזענש רחאל ,עבשה ןב דליהש ,ררבתה

 .יקסבולזוק תחפשמ תיבל בושל חילצה ,רעיב

 .םילעבה תעידי ילב גגה תיילע לע הלע אוה

 לכואמ ןוזיו רוקמ תואופק יה וילגר

 םימיה דחאב .בורקה רידב ,םיריזחל ןתינש

 .םמאל ןילע ורפיסו תיבה ידלי וב ושיגרה

 ובצמו דליה תא גגה תיילעב השאה התארשכ
 ןמ ותוא הדירוה איה .יכבב הצרפ יסיֿפה

 ךחאב אובחמ םוקמ ול הרדיסו היילעה

 ךכ .םישדח השש הליב םש .תיבה ירדחמ

 .חוטב תווממ ,7 ןב ןטק רענ ,יחא-ןב לצינ

 .לארשיב אצמנ אוה התע

 "םישודק,, ונחנא

 -יארקואה לש תויולפנתהה ירקמ ופכתשכ

 תיבב םיחוטב ונייה אל םינלופה יתב לע םינ

 ןטק תיבב ונלקתנ .דודנל בוש ונאציו הזה

 היה .סחל שקבל ונסנכנו הדשב דמעש עוערו

 אוה .דואמ םיינע םינקז גוז לש סםתיב הז

 -שמה םש .תיניארקוא -- איהו ינלופ היה

 יכ ,ונתוא ריכה ןקזה .יקסבונאכ'צ היה החפ

 עיצה אוה .האובת רוכמל ונילא אב היה

 היה אוה .גגה תיילעב ולצא ראשיהל ונל

 -בש הייסנכב רפיס 'א םויב .קודא ילותאק

 ןיב ."םישוזדק/ םיבשוי ןולש גגה תיילע

 ונתחפשמ תא וריכהש ויחה םינלופה םינכשה

 ונייה ןאכ .ונאובחמ םוקמל ןוגמ ונל ואיבהו

 .םישדח הששכ
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 הילטיאב רש לחרו יקציבוקראו הדירפ

 1946 תנשב

 םיניארקואה ןיב הביאה תולועפ ורבגשכ

 םישופיח ךורעל םיניארקואה ולחה םינלופהו

 ךוע ונלוכי אל .םינלופה יתבב קשנ ירחא

 ריבעה ןקזה ינלופהו גגה תיילעב ראשיהל

 שמיש רובה } תיבה ךותב היהש רובל ונתוא

 ששח אוה .המדא יחופת םוסיאל ןכל םדוק

 :רמאו ולצא ונתוא ואצמיש הרקמב וייחל

 -יעצב תוריל םיניארקואה םילגוסמ סא,

 ויב םג תורילמ ועתריי אל סה ,םכומכ םיר

 ."םיעבש ןב ןקז

 םינקזה גוז תומ

 ןמ קחרה אל ,הדשל תצק ונאצי ךחא םוי

 .הירי-תונוכממ תוירי ונעמש םואתפ .תיבה

 םינקזה ינש תא ונאצמ התיבה ונרזחשכ

 ישנא לכב חבט וכרע םיניארקואה .םיגורה

 .סהיתב תא ופרשו םינלופה רפכה

 תומוקמב ונרתתסהו דודנל בוש ונאצי

 .םיטײבוסה אוב דע סםיבר

 תוחפשמל תודוה ולצינ םידוהי סישולשכ

 הסחמ םהל ונתנש הביבסה ירפכב תוינלופ

 .הארונה האושה תונשב לכואו

 .ס .ׁש
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 .יטייבוסה ןוטלשה תודסוממ דחאב .תונובשחילהנמכ ועוצקמב הדובע לביק ילעב

 ינויב .ןילופל האיציל ונחנא םג ונמשרנ רבעשל ןילופ יחרזא לש היצאירטפרה הלחהשכ

 ,ןילופל ונרבעו היסור תא ונבזע ,הינשה םלועה תמחלמ םויס ירחא םידחא תועובש ,5

 לארשי-צאראל ןוויכב

 לכ לע ונל ועיצהש .הדובע םש לבקל וניצר אל .'זדול התיה ןילופב הנושארה הנחתה

 דבעש ,ןייטשלברימ ר"ד ,דחא אפורל ונסנכנ .היכ'צבש גארפל ונעגה םשמ .לעשו דעצ

 -זיבו ותשא םע דחי לצינו ,םינזיטרפה לצא המחלמה ןמז לכ היה אוה .יץשי'זורב ונמזב

 .הלא םינרזמב ונתא וקלחתה םהו ,םינרזמ השולש ויח גארפב םשוכר לכ .ודוד

 ,וחומכ תושעל ונתוא ענכשל הסינ ףאו ,הילרטסואל עוסנל טילחה ןייטשלברימ ר"ד

 תולעל ונבלב ונרמגש םושמ .ונבריס ונא .תוחאו תדליימכ םש ולצא דובעל יל עיצה ףאו

 ,רבד ונממ ונעמש אל זאמו ,עסנ ןייטשלברימ ר"ד .לארשייץראל

 ונל ונתנ אל לובגה ירמושש םושמ ,ךשוממ ןמז ונראשנ םש .,הירטסואל ונרבע

 םש .לכואו רויד ונל וקפיסו ,ונב ולפיט תידוהיה הדאגירבה ישנא .ונכרדב ךישמהל

 ,םינמרגה ידי-לע גרהנ הנבו םודאה אבצב לייחכ גרהנ הלעבש .,רש הגייפ תא ונשגפ

 רפיס ונתוא שגפשכ .קינרוקש לבייפ חא הל היה הדאגירבב .לחר התב םע םש התיה איה

 .הילטיאבש ילופאנל ונתוא םגו התבו ותוחא תא חקל אוה .ולש םידודיינב ונחנאש םלוכל

 למנל העיגה דחא םוי .אמורב רויסל ונתוא חקל קינרוקש .דואמ בוט לופיטל וניכז םש

 הלע תחלצומ הלובחתל תודוה .ץראל ךרדב התיהש ,"הינאווליסנארט ,, הינאה ילופאנ

 ,שיא 15 דועו הדירפ ונתב ןכֹו התבו ותוחא תא הינאה לע תולעהל קינרוקש לש ודיב

 .ילעב םע דחי ילופאנב יתראשנו ןוירהב זא יתייה ינא .ץראל םידחא םימי רובעכ ועיגהש

 לביקו 'ב הילע לש זכרמב הדובע לביק ילעב .יראבל ונרבע םידחא םימי רחאל
 47 הנש ןב היהשכ .הפי חתפתהו לדגש ,םהרבא ינב תא יתדלי ינא .האנ תרוכשמ

 תירגנוח קר הרבידש הנש 11 תב הדלי :תודלי יתש ונילא ופריצ .תולעל ונרות עיגה םישדח

 םוקמ לכב (!םישדח 4ו הנש ןב דלי זא יל היהש חוכשל ןיא) !םישדח 10 תב תקוניתו

 לש שרפהב םידלי ינש לש ,הזה אלפה תא ריבסהל םיישק יל ןיה תוקידב וכרענ םשש
 !םהיניב הנש יצח

 .םישדח םייחב ןנלחתהו לארשייץראל ונעגה 1948 סראמב 8יב



 ..םידוהי אלל ריע - 'ץשיײזור

 ןיבר השמ

 .ןילופל יתאיצי ינפל ,הרייעב ןורחאה ירוקיב היה הז ,המחלמה ירחא דימ יץשי'זורב יתרקיב

 םידוהיה םיעסונה ןכיה

 -תיבל יעיגה םע דיימ יתלביק םיידוהי םייח 'ץשיזורב דוע ןיאש ,ןושארה םשורה

 סיטרכ ושקיבו בובלב תבכרהיתנחתב הפוקל ושגינשכ ,המחלמה ינפל .בובלב תוביתנה

 הרעה העונתה ללגב דואמ העודי התיה וז הרייעש םושמ ,דיימ ותוא ולביק יץשייזורל

 .המוקימו המש תא בטיה ועדי בובלב תבכרה ידיקפ לכו 'ץשיזורו בובל ןיב הלהנתהש

 וארקנש ,האובת ירחוס ,לכיםדוק ,הלא ויה ?בובלל ועסנש 'ץשייזור ידוהי ויח ימ

 ידכ ,בובלל תבש:-יאצומ לכ םיעסונ ויה םה ."הינאּפמוק יד, םהה םיקוחרה םימיב

 םיבר םידוהי ועסנ ןכ .תוחוקלה םע םהיתונובשח תא רדסל רקובב 'א םויב ולכויש

 התיה הזכ ןפואב .הלודגה ריעב םימסרופמה םיאפורה לצא אפרתהל בובלל 'ץשייזורמ

 ולאה םירעה יתש ןיב הרע העונת דימת

 יץשי'זורל סיטרכ יתשקיבו תיטייבוסה בובלב תבכרה תפוקל יתשגינשכ ,התע לבא

 אל איה ,ץש"זור םע תבכר רשק ללכ ןיאש םושמ ,האילפב הדיקפה ילע הלכתסה

 םשה תֹא ףוס-ףוס האצמו הפמב הנייע איה .וז הרייע לש המוקמ ןכיה וליפַא העדי
 ..לבוקו הנבור ,ץרוויק ןיב ,!ץשייזור

 בובלב תומיתנה תיבב רבכ םישגופ ויה 'ץשיזורל בובלמ המחלמה ינפל ועסנשכ
 תוריעה לש המישנה השגרוה דיימ .ןאבילקמ וא קילואמ ,הנבורמ ,ץרוויקמ םירכמ
 .לזרבה-תליסמ ךרואל ואצמנש ,תוידוהיה

 ,ןורקב ידיחיה ידוהיה יתייה .הנבור ךרד ,לבוק דע עסונה תבכרה ןורקל יתסנכנ

 ינפל םידוהי םיעסונ תומוח ויה רשא ,ונרבעש תונחתה לכב .הלילה לכ ונעסנ
 .םיױג ויה םיעסונה לכ .דחא ידוהי ףוצרפ ףא יתיאר אֹל ,המחלמה

 םינולגעה םה ןכיה
 הנטק יל התארנ איה הנחתה ןמ יתאצישכ .'ץשי'זורל ונעגהו ריטסה לע רשגה תא ונרבע
 .ןולגעה גילזב לקתנ תבכרב עיגהש החרוא לכ היה רבעב .ריעה ןמ דואמ הקוחרו
 םש םישנופ ויה ןכ .ותנויח תא קני הנממ ,תבכרה-תנחתב תורישי רושק היה רשא
 ןמלז ,םיובנזור ןבואר (תורוחסה יחלשמ ,רמולכ) "םירוטידּפסכא,ה תֹא םכשה רקובב
 הזיא תעדל ידכ ,םירחוסל וכיח םה :רטומלרפ םהרבאו קינשאטופ ןימינב ,רברו
 ,בובלמ תבכרב ועיגהש ,םידוהי המוה הנחתה התיה ןכ .ןימזהל תונורק

 ,תורכיאו םירכיא ,םיױג קר ויה יתביבסמ .הנחתב דריש דיחיה ידוהיה עסונה יתייה

 וארקנ הלא םיסופיט .םחל תלבקל רותב בצייתהל ידכ ,רקוב תונפל הרייעל ועיגהש

 םתא ואיבה םה ..חנצמל המוד היהש ,םבג לע ועסנש קשה לשב ,"םינחנצ, היסורב
 .תיבהיינב ליבשב םחל םינוק ויה הרומתבו הריכמל והשמ

 וישכע .תבכרה יעסונל וכיחש םינולגע השולש-םיינשב שוגפל םיליגר ויח רבעב
 ,1959 יאמב 20:ב הז היה .הרייעל לגרב עוספל יתלחתה .ללכ הלאכ ויה אל

 םיתבה לכ טעמכ וראשנ ןיײה לש ותיב דיל .תבכרה ןמ ליבומה בוחרב יתכלה

 תא האור ינא הנה .ןייטשנרוג לש -- ודיֹלְו רדפדלוג לש ותיב הנה .רבעב ויהש ומכ
 תצק ועיפוה ,רקובב 6-ב ,רתֹוי רחואמ .םדאמ םיקיר ויה תובוחרה .לרפ לש הינסכאה

 ןמ .תונולחה ןמ תוינועבצ תוחפטמ םיסוכמ םישאֹר םיציצמ םשו הפ .םיבשו םירבוע

 הטילפה תיראש

 לע דחוימ ריקחת םי 'צשי'זור יאצוי ןוגרא

 ורתתסהש ,ריעה ידוהי לש הטילפה תיראש

 תודוה .הביבסה ירכיא לצאו תורובב ,תורעיב

 "דבקב .שיא סינומשכ סייהב וראשנ ךכל

 ןרוא יבצ :ח"חה ופתתשה ריקחתה תצ

 ,(ץיבומרבא) רקב לביײט ,(רעטלַא ענסַאס)

 רלג השמ ,רזייב יכדרמ ,(ןמרקוצ) רקב הרש

 -רוט הנינפ ,(רפנק) שדח הנשוש ,ותייערו

 ,(טקשומ) קויניצרוט הלוש ,(ןרוק) קויני'צ

 רטשיײפ לחר ,(הדנק) רלימ הנליאו לָאס

 קינוס ,(רוזמ) םיובנסוור תידוהי ,(בילטוג)

 לרב ,גרבנייטש רדנס ,רטיור יבצ ,םיובנזור

 -וצינה תמישר .(ןניק) לגיפש עבש-תב ,רדיינש

 .ןורכיה ןמ הבכרוה ,ןלהל תאבומה ,םיל

 םילוצינה תמישר

 ריעה תוביבסב וותתסהש

 הדנק -- לשרה ,קאוודָא

 לארשי -- (ציבומרבא) לבייט ,רקב

 לארשי -- (ןמרקוצ) הרש ,רקב

 (תואמצעה תמחלמב לפנ) רשא ,רקב

 הניטנגרא -- (רגילק) הקבר ,גנירקב

 לארשי -- המלש ,שטייב

 יאשי'זור --- הפיצ ,שטייב

 -- האל ותשא ,לארשי -- יכדרמ ,רזייב

 ונב ,לארשי -- הביב ותב ,לארשיב הרטפנ

 הילארטסוא -- השאמ ותב ,לארשי --- ףסוי

 המלש ,רקארב

 לארשי -- לאומש ,קינלרוג

 לארשי -- היספ ,רבורג

 לארשי -- (יאנומשח) הרש ,סוג

 היסור ,ץרביקב -- הוח ,סוג

 לארשי -- הירא ,ןמרוג

 הדנק -- ונבו םהרבא ,טלבנירג

 הילדג לש ותשא (סאק) רתסא ,קוילופוגלוד

 ןילופ ---

 (ןילופב רטפנ) עקיש ,קוילופוגלוד

 לארשי -- (ןייטשניבור) הרש ,ןמפוה

 (ב"הראב רטפנ ,הפסרפמ) לסינ ,קינרמרה

 לארשי -- הטיא ,יקציבוקראו

 לארשי -- לאומש ,יקציבוקראו

 לארשי -- (ןבלפ) הדירפ ,יקציבוקראו

 הצצפהב הנבורב גרהנ) -- השמ ,דלאו

 (םיסורה בוש םע תינמרגה

 קרויחוינ -- הקסוי ,דלאו

 קרוידוינ -- סיליפ ,הרדיו

 תואמצעה תמחלמב לפנ -- הל'אבא ,רגניז

 לארשי -- (פופ9) רתסא ,רלסט
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 לארשי -- (יקסנליו) הינג-לטיג ,םיובננט

 / לארשי -- (רצינש) דוד ,םיובננט

 יצשי'זר -- ןורהא ,רניטקיט

 לארשי -- הינה ,קוינייצרוט

 לארשי -- (ןרוק) הנינפ ,קוינייצרוט

 לארשי -- (טקשומ) הלוש ,קוינייצרוט

 לארשי -- הקבר ,צכ

 לארשי -- לסינ ,ךעקייל

 -- הטיא ותשאו (הפסרפ) השמ ,ךעקייל

 ב""הרא

 םודאה אבצב לייחכ לֿפנ --- שיבייל ,ךעקייל

 ב"הרא -- (הפסרפמ) הקבר סיובדניל

 ןילופב רטפנ --- (םייניש אפור) קינרווקיל

 ב"הרא -- לסוי ,קנומ

 הֿפיחב הרטפנ --- (יפפ רטכיד) הילופ ,דמלמ

 ב"הרא --- עװַאלס ,קושטרעס

 בייהרא -- לסָאי ,קושטרעס

 לארשי -- הדוהי ,רעטשײֿפ

 לארשי -- קיזײיא ,רשיילפ

 לארשי -- (רגנל) האל ,סקופ

 לארשי -- םהרבא ,לגירפ

 לארשי -- לאיחי ,הקשורטפ

 לארׂשי -- (שטבילמ) ונבו םירפא ,רפפ

 הדנק -- לדנמ ,ןמשיפ

 הדנק -- (קאמירֿפ) הדלוג ,ןמשיפ

 (רזייב) לזייר ,רקפ

 הדנק -- לאיתוקי ,קאמירפ

 רחא הרטפנ -- (הרדיו) השפיל ,ןימאק

 המחלמה

 םיניארקואה י"ע החצרנ -- הנריצ ,רפנק

 םיסורה אוב רחא הנש יצחכ פולוזרבב

 | לארשי --- (שדח) הנשוש ,רפנק
 לײחכ לפנ -- (הפסרפמ) לאקזחי ,רפנק

 םודאה אבצב

 לארשי -- קחצי ,רפנק

 לארשי --- (רוזמ) תידוהי ,םיובנזור

 לארשי -- קינוס ,םיובנזור

 לארשי -- יבצ ,רטיור

 לארשי -- (ןמניילק) לדנימ ,רטיור

 ראשנ הנב -- (קנאילואמ) הנימ ,ןייטשניבור

 םייוגה לצא

 לארשי -- (ןזור) הגייפ ,רש

 לארשי -- (יגנוד) לחר ,רש

 םודאה אבצב לייחכ לפנ --- (לדיא) הדוהי ,רש

 לארשי -- לרב ,רדיינש

 לארשי -- (טאבירקמ) ןימינב ,רצינש

 לארשי -- (טאבירקמ) חספ ,רצינש

 לארשי -- רדנס ,גרבנייטש

 לארשיב רטפנ --- לסָאי ,אראווש

 לארשי -- השמ ,צץראווש

 םודאה אבצב לפנ -- (הקדירמ) ןורהא ,ןמטכש

 לארשי -- (ןניק) עבש-תב ,לגיפש
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 ןוומ םיאלמ םיילד ןהידיבו תוירכנ ואצי םידוהיל רבעב םיכייש ויהש ,םיתבה
 " . .םיריזח ליבשב

 לש ארונה ןוסאה לע יתעדיש תורמל .,דחא ידוהי ףא יתיאר אל הרייעה לכב
 ,םידוהי אלל יץש"זור לש הזה הזחמה יל הארנ .,תוילשא יל ויה אלו הרייעה ידוהי
 לש קיז םייק דוע היה ישפנ יקמעבש ,הארנ !?הזה רבדה ןכתייה ,יעבט-יתלב רבדכ

 אלו יתוא ופטע ןוגיו בצע ..דחא ידוהי תוחפל הארא תאֹז לכב ילוא :הוקת

 ..םחונ יל יתאצמ

 ןושארה ןיינמה ןמ םידוהיה ןכיה
 תובוחרב םישגופ ויח ,ץשיזורל רקוב תונפל האושה ינפל םיעיגמ ויהשכ .,רכוז ינא

 ןושארה ןיינמה ןמ וכלה הלא :םייחש תיב תחת ןיליפתו תילט םע םידוהי הרייעה

 ויהש םיברה תסנכהייתבל ללפתהל הזה ןמזב וכלה םירחא !בובילאז תסנכה-תיבבש
 ואשנש םייוג ,םייוג קר יתשגפ םויה .םינויכה לכב םיכלוה םידוהי תיאר .הרייעב

 .םייוג לש תוינרקס םייניע וציצה תונולחה ןמ םגו םייח ילעב ליכאהל םיילד

 ותיבב .תומוק יתש ןב התע איה ,תחא המוק לעב רבעב היהש ,רלאב השמ לש ותיב
 .הביבסבש תואובתה זוכירב קסועה ,דרשמה אצמנ ןייטשנרוג לש

 יהוז ?תאזה הרייעב ידוהי השוע המ .תונרקסב ילע םילכתסמ םייוגהש יתיאר

 םלוא .םתוא םיריכמ םלוכו ,דואמ םיטעמ םידוהי וראשנ הרייעב .השדח העפות םליבשב

 ?הזה ינומלאה ידוהיה ֹוהימ
 :הלאשו הייוג ילא השגינ

 יד יץשי'זורמ התא,

 .יתינע ,"ןכ
 "? הריכמל תיב ךל שי ילוא,

 ,רהמ שיח הקלתסה -- םיתבב רחוס ינא ןיאש יתינעשכ

 הקשירגו קישטימ
 לוכי קישטימ לבאּפש יל ורמא .ץשיזור בשֹות רבעב יתייהש ,ךמסימל קוקז יתייה
 ימכ ,וביבסמ םישנאה ינפב יתוא גיצה ,הפי יתֹוא לביק אוה .הזכ ךמסימ יל תתל
 "?ץשיזור בשות היהש

 דובעל ךישמהש ,עונלוק דבוע יתרכה .הרייעב םיבר םייוג םע ךכירחא יתחחוש

 :רמאו םידחא םיתב לע עיבצה אוה .ועוצקמב
 .לגיּפש לוולוו ,יאקירמאה השמ ,סאס שיביײל ,הקשורטּפ והיעשי רג היח ןאכ,

 דחא לכ .ךתוא ןריכי םהש וא ,םריכמ התאש .,םיבר םירצונ םינכשב יאדווב לקתית
 ןימאת לא .םידוהי המכ ריתסה תוחפל וא ,םידוהי ליצה אוהש ,ךתוא ענכשל הצרי
 ושע םידחא .םיימוקמה םיבשותה ןמ ןוחא 90 קלח וחקל הבש .הטיחש התיה !םהל
 ."! תווממ ידוהי ליצהש דחא םהיניב ןיא ,עצב תבהאמ םירחאו ,לארשי תאנשמ תאז

 מ"ק 50"כ ,הקבייצאּפוקל יתעסנ .הניל םוקמ יתשפיח .םלש םוי יתבבותסה ךכירחא

 ריכה אוה .המחלמה ינפלמ יתרכהש .יוגל יתסנכנ .רבעב ירוגמ םוקמ ,'ץשי'זורמ

 | ,ינפב הכובמה תא יתיאר .דיימ יתוא
 ופתרמבש ,ףיסוה .המשא לכמ ומצע תוקנל ותוצרב ,יל רפיס ,"וחצרנ םלוכ,

 ,יתֹרכה דיימ .םש ואבחתהש םידוהיל ,רעיל לכוא איבמ היה יכו ,םידוהי ואבחתה
 .אֹל ותו רקש ירבד םה הלאש

 יל ןתנ קישטימ ,רוציקב

 ,ןילופל תאצל

 תושר יתלביק הז ךמס לעו .שקובמה רושיאה תא
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 יש 7 :
 = יפ יי

 ןברוח ןכאנ הרכזא עטשרע

 ןיא הרכזא עטשרע יד
 ןאמיירפ-יינ

 רעזײב רעד ןעו ,המחלמ רעד ךָאנ דלַאב

 ,רימ ןוא טליטשעגנייא ךיס טַאה סערוטש

 ןענעז ,ךעלטשער ענעבילבעג-ןבעל סנ-יפ-לע יד

 רימ ןבָאה ,ןשינטלעהַאב ערעזדנוא ןופ סױרַא

 טָאה סָאװ ,לכה-ךס ןקידארומ םעד ןעעזרעד

 ןדי טנסיוט סקעז : טלסיירטעגפיוא זדנוא

 ,טולב-ןוא-שיילפ ןגייא ,לטעטש רעזדנוא ןופ

 -נַא ףיוא ןוא טנערברַאֿפ ,טעדרַאמרעד ןענעז

 טכַארבעגמוא םינפוא עקידתוירססא ערעד

 .ןרַאװעג

 ןפיט ןיא ,ךָארב ןסיורג ןופ קילבנַא ןיא

 יו טליפעג ךיז רימ ןבָאה ,ייוו ןוא רעצ

 .ןבעל ןבילבעג ןענעז ןײלַא רימ סָאװ ,קידלוש

 ,ןכנימ ןיק טכארבעג זדנוא טָאה לרוג רעד

 .ןאמיירפ-יינ רעגַאל-סיטילּפ ןיא

 -שישזָאר עקינייא ןעוועג ןענעז זדנוא טימ

 רעייז טימ סיובנירג עגייפ ןוא לטַאמ ; רעשט

 סעמַאש לרימ ןוא לדנעמ -- רימ ,השמ ןוז

 סקָאדלאוו לדיי ןוא ,קיזייא ןוז רעזדנוא ןוא

 .עקווישטַאּפָאק ןופ

 -עג ןוא ןפָארטעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה רימ

 טנוװַא ןבלעזס ןיא .לטעטש רעזדנוא ןופ טדער

 קנַאדעג רעד ןרָאוװועג ןריובעג זדנוא ייב זיא

 .םישודק ערעזדנוא רַאפ הרכזא ןַא ןכאמ

 גנוטייצ ןיא גנודלעמ א ןבעגעג ןבָאה רימ

 ןבַאה גנודלעמ רעד ףיוא .הרכזא רעד ןגעוו

 ןוא טנעַאנ ןופ .ןשטנעמ ליפ ןפורעגּפָא ךיז

 ,הרכזא רעד וצ ןדיי ןעמוקעג ןענעז טיײיוװ

 טסוגיא ןט-23 סעד ןעמוקעגרָאֿפ זיא סאוו

 .געט עכעלטע ןרַאפעג ןענעז עקינייא ,7

 געט ייווצ ןעמוקעגנָא זיא טיּפַָאק הרש יורפ

 .הרכזא רעד ךָאנ

 גילעז :ןעמוקעג ןענעז הרכזא רעד וצ

 לרעב ,םיובנירג עגײפ ןוא לטָאמ ,זערעב

 -רעפורג לטָאמ ,קוילַאּפָאגלַאד לטָאמ ,רעדיינש

 ןוא לדנעמ ,צעוויר ןורהא ,ןָאג לשנַא ,ןַאמ

 עקסָאי ,עפסערעפ ןופ ךאקייל ,סעמַאש לרימ

 לדיי ,רערעל לשרעה ,קנומ לסָאי ,דלַאװ

 לטַאמ ,יורפ ןוא רעטיור לשרעה ,סקַָאדלאוו

 דרַאבנײילק עקסַאי ,קערַאשזַאּפ ןופ ןזח רעד

 .ןדי רעקווישטאּפָאק עכעלטע ןוא

 טַאה רעכלעוו ,רָאטקעּפס !חסּפ רערעל רעד

 ,"אררנוא,, רעד ןיא טמַא ןכיוה ַא ןעמונרַאפ

 ןעמוקַאב ןבָאה רימ .לַאז ַא ןבעגעג זדנוא טָאה

 רעדעי סָאװ ,טכיל ַא רעמענלײטנַא ןדעי רַאפ

 שידק ןגָאז ןכָאנ .ןדניצעגנָא ןרערט טימ טָאה

 ןעמוקעג רעמענלײטנָא עלַא ןענעז ,רוביצב

 -סיוא ןבָאה רימ ןוא ,גנוניווו ןיא זדנוא וצ

 ןענעסס ןכלעוו ןיא ,טעטימָאק ַא ןבילקעג

 לרימ ןוא לדנעמ ,רעדיינש לרעב :ןײרַא

 .סקַָאדלאוו לדיי ןוא סעמַאש

 ,טלעג לסיבַא ןעמונעגפיונוצ ןבָאה רימ

 -עגנָא ןוא עסַאק םידסח-תולימג ַא ןפַאשעג

 ערעזדנוא רַאפ טײקיטעט-ספליה ַא ןביוה

 .טײלסדנַאל

 סעמאש לרימ
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 רימ --- םיחרוואה
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= 
 .הדאנאקמ סעמאש לדנמו ל

 ןיב .1965 ילויב ןויצירה לע ןורכזה"חול

 יאצוי ןוגרא ירבח תא עיסחה דחוימ סובוטוא

 לעמ טולה יֹוליג סקטל םילשוריל 'אשיײזוו

 א

6
 

 -תיבב הוכזאב רוכזיירנ הקילדמ שיבג האל

 9 יאשי'זור

 א יא

 יט א

א
 

י
ל
 

 א

י
ש
ש
 

6
 

 יצשיײיזור "תיבב ןווכז תֿפסאב
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 'ץשיידור ישוד ק רכז הלעמ

 לארשיב הטילפה תיראש



0 2 

 ה חול יול

 -וגל דחוימה סובוטואה עסמב םיפתתשמ

 .ןויצי רהב ןורכִז
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 .טנעווייל ,עברעוו עינאס , ל"ז רעלימ עינאס
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 ,ןאמשיפ עדלאג

 ,רעלימ הנינפ

 ,ןאמרעקוצ ייפ ,רעלימ לאס

 ,סעמאש לרימ ,רעגרעב עינאס

 ,סעמאש לדנעמ ,קאמירפ לאיתוקי ,(דמ

 ק ןיא הרכזא עטשרע יז

 6 עטקילייטאב יד ןשיווצ

 -למ) רעלימ םעניב 4

 .1958 ילוי ,עדאנא

 -הול לעמ טולה תא הויסמ סעמאש לדנמ

 .ןורכזה
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 עדאנאק ןיא הרכזא עטשרע

 .ןויצירה לע 'אשי'זור ישודקל ןורכזהתיחול







 הטילפה תיראש

 'ץשייזור יאצוי לש

 .תוחפשמ 250 םינומ סה לאושיב .םלועה לכב םירוופמ 'צשיי'זור יאצוי

 ,הב ודלונש וא םידליכ צראל ולעש ,ינשה רודה יריעצ תא ןובשחב חקנ םא

 .ףלאל בווק םוֿפסמ היהי

 תירבה תוצראבש עודי ךא ,םיקיודמ םירֿפסמ ונל ןיא םירחא תומוקממ

 15" -- הדנקב } תוחפשמ 20-2 שי ליזארבב }'צשיי'זור יאצוי לש םרֿפסמ בר

 }שאלפ תחפשמ ,תחא החֿפשמ ןודנולב } תוחפשמ 5-כ-- הניטנגרַאב } תוחפשמ

 } קינטרָאב בקעי הילטיאב } קושטנעווא תחֿפשמו ןַאמרעביל ילָאט -- סירַאֿפב

 | .ןאצאק יֿפשמ -- לגוטרופב

 לארשיב םיוקבמ םה .םיל רבעמש ונירבח ןיבו וניניב בוט רשק םייק

 תא ומשר םה .םיבתכמ ושק ונתא םימייקמה םהמ שיו 'אשי'זור-תיבב

 (םיפתתשמ םהמ םיברו תופסאה םלואב עובקה "ןורכוה-חול , לע םהיויקי

 ,הז רוכזי-רֿפסב -
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 םלועב 'ץשיײזור יאצויל ימלוע זכרמ

 יאצוי ןונרא

 ,ץשיזור-תיב .לארשיב םהלש ימלוע זכרמ םיקהל וכז 'ץשי'זור ידוהי לש הטילפה תיראש

 לכל שגפימיםוקמו םח תיב שמשמ ,ולוכ םלועב יץשיזור יאצוי תרזעב ביבאילתב םקוהש

 םיאב ,הארונה האושה ןמ טלמיהל וחילצהש ,תאזה הרייצה ישנא .תוציפתב 'ץשי'זור יאצוי

 רשקה לע זירכהל ידכו ,תודלימ םירבחו םידידי םע שגפיהל ידכ ,תובורק םיתיעל לארשיל

 .לארשי תנידמל תונמאנהו תישפנה הקיזה לעו רבעה םע םהלש

 'חה 'בכל

 גיח

 ב'בו

 ה נ ז ה

 לארשיב ה'צשי'זור

 ! ) 6 היצשייוה היפ לש גתתיי היפ תנונת= םבנייזקהמ ביח-ש- טא

 6 יא ר ;| -הײוֿפ- ,ץ יי ר רו + א' *3 ריר
 אבי 2 רבילרק "קב .,בישאפסהפ

 ברעב 700 הצשב 1961 .סרמב 11 ש'צימב םייקתתש

1 

 םיוקיה וניחרוא ופתתשי'י הגיגחב

 (יקסרברג) רגרב הינוס תרמ

 (טייח' סעמאש הל הריפ תרמ

 ותיִצרְו דמלמ המלש ר

 ןיטסרלג לרב רב

 ותיערו ןמרקיצ הינס ר
 ןילרא בקעי רמ

 ןאצאק לישה רמ
 ןרהא קאטסיש רמ

 ןוטגנישוומ (רטומלרפו ותיערו סנק פיליפ רמ

 :תינכ תב

 ןינבה תדצי ר"וי

 תדנקב רעיה תרבח

 הדנקב םיא צשיזורה ןיגרא ר"וי

 קרוי--וינב םיא גשיזורה ןיגרא ר"וי

 הדנקב ןיגראה יש דוככ אישנ

 הדנקב ױעיה רבח'
 לגוטרופפ חרוא

 תדנקמ ןוגראה רבח

 ױגרֿב היניס בה - טרסה תריזג
 (קיגריקש לווייפ) ילאימחר רנבא ד+ החיתמ

 ןיבר השמ -- הרכזא

 רליפ המלש רכ --דוסיה תלגמ תאיוק

 רומרמ הירא -- ובצמו ןיגראה תולועפ לע הרקס

 תוכרג

 6240 העשב םיער שסגפמל תחתפי סלואה

 ן86 ליריבג ךבא רומרמ .א יהיציסזור תיפ* םיקרבנל ןלמה

 17 12 .5 .סיסיביולוא

 םליעב ונריע יגבמ סולש'תוסירד

 השמ יקסרברג - תיבה לש תתפמה תריסמ .8
 קרוי--וינבו הדנקב ונריצ ינב לש םיסוניכה יסרס תנרקה

 הרישי הנ'גנ--םינמא תעסוה

 םירבח תכרנב

 ,הדנקב םינוגראה ידעו
 לארשיו קרוי יינ

 ,:0:2= = ' היה הרוח 4556: 0 ראוי ר אן טל א טשילע נה יא קי יה ר הי = לעתיד 05 חי

 תא אשונה ,,ןשי'ור:תיב לש חבטמה תכונה

 לדנמו לרימ .ל"ז רלימ הינוס לש המש

 .טוסה תא םיוזוג סעמאש
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 הצעומהו דעווה ירבה

 (1964 טסוגוא)

 ךדובכ יוגבח

 (רעזאלג) שיבג האל 1

 ךילרא באס ,2

 יקציבוקראו לאומש 3

 דעווה ירבח

 שאר-בשוי -- ילאימחר רנבא 1

 שאר-בשוי ןגס -- הקבמולוג לאינד 2. 

 ריכזמ -- רלג השמ .2
 תפוק ר"ויו רבטג -- יקסראבארג השמ 4

 | םידסח-תולימג
 / ןיבר השמ 5
 (רטשייפ) בילטוג לחר 6

 (רפנאק) שדח הנשוש .7

 (ענסָאס רעטלא) ןרוא יבצ 8

 אביר ןורהא ,9

 הצעומה ירבח

 ןצק קילאוי .0

 (סָאק) ןרוק ךורב .1

 קשורוב םייח .2

 קאוודָא יבצ 3

 (קוינישטרָאט) ןרוק הנינפ .4

 ןמריב והילא .5

 (לוויט) טחוש היבוט .6

 שאלפ בקעי 7

 ןיטיול הנח .8

 דרובמילק השמ 9

 (ןזח) רבליז הנשוש .0

 (ןזה) ירעי הלב 1

 (רקב) ןמרקוצ הרש 2

 הפיח תגיצנ -- (ענראשט) לגיפש הנח .3

 םילשורי גיצנ -- (רלג) יררה רשא .4
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 יָאשייזור תינב לש דוסיה-תליגמ

 יגיצנו לארשיב םייחה ,ןילֹוו ,,ץשייזור ריעה יאצוי ,מייחה ונא

 תֹוצראבו הניטנגרא ,ליזאוב ,ב"הרא ,הדאנאקב םירגה הלא

 ,'אשי'זור-תיב תא דסייל ידכ ,וז הגיגחב ברעה ונפסאתה ,תורחא

 ונריע ידוהי יֿפלא 8-כ וחבטנ ואמ הנש 18-מ הלעמל ורבע

 םויב שימי םיניארקואהו םיצאנה יע ירוכא ןפואב הביבסהו

 .שודקה םרכול ולוכ םלועב ןויצ ןיא םויה זעו ,בישת לולא יי

 ,לארשי תנידמל הוצמ-רבה תנשב ,11.2,1961 שייצומ ,ברעה

 ,תידוהיה הליהקה רכול ותוא םישידקמו תיבה תא םיכנוח ונא

 | .הֿפוריא ידוהי ינוילימ 6 םע דחי התפסנש

 ,םייתובה םישגפמל ,ונריע יאצויל דעומ תיב היהי הזו תיב

 ומיוקי ןאכ .וכו ל"וחמ םיחרואל םינפ תולבקל ,תוביסמל

 רֿפסב םישודקה תומש ומשריי ןאכ ,הנשב הנש ידמ תורכזאה

 שיש ,ןורכזה ירבדו תודועתה תרימשל ןואיוומ םקֹויו ןורכזה

 ,הדמשוהש הליהקל יווטסיה ךוע םהל

 רקיעבו םיוגובמל תויללכ תובות תולועפ ומיוקי הז תיבב

 םקות ןאכ .יוכֹו םיסוניכ ,תוכורעת ,תואצרה -- דמולה רעונל

 .האושה תורוֿפס תא ליכיש דהוימ רודמ םע היוֿפס

 תיבה תא ךייצל רוזעל ףיסונ ,ץראל-צוחמ םיגיצנה ,ונחנא

 ,דובכב ודיקֿפת תא אלמי תיבהש גאדי ילארשיה דעוהו וליעפהלו

 תיבה יאבו ןתי ימו המואה ןוסאל ןורכז תבצמ תיבה שמשי

 ררועתתו ,ונרוד לש קלמע ונל השע רשא תא רוכול ודמלי הזה

 ,תינׂש הוה רבדכ הרקי אל ןעמל הבשחמהו הגאדוה

 !!!לארשי םע --- היהא יכ תומא אל

 ,1961 סרמב 11 ,א"כשת רדאב ב"כ ,ש"צומ ,ביבא-לת



 שטשישזאר-תיב ןופ הליגמ-סגנודנירג

 סאוו ,טיילסדנאל רעשטשישזאר ענעבירשעגרעטנוא ןטנוא יד ,רימ
 ןיא ןעניווו סאוו ,יד ןוֿפ רעייטשראפ יד ןֹוא לאושי ןיא ןבעל
 ערעדנא ןוא עניטנעגרא ,ליזאוב ,ןטאטש עטקינייאראפ ,עדאנאק
 ןדנירג וצ ידכ ,טנווא ןקיטנייה טלמאורואפ ךיז ןבאה ,רעדנעל
 .שטשישזאר-תיב םעד

 טכארובעגמוא קידתוירזכא ןענעז'ס טניז ראי 18 רעבירא ןיוש
 יד ךרוד ,טנגעגמוא ןוא שטשישזארו ןופ ןדיי טנזויוט 8 ןראוועג
 רעצנאג רעד ףיֹוא ןוא - רעניארקוא ןוא סיצאנ עשיראבראב
 .קנעדנא ןקילייה ןרעייז ראפ ןכייצ ןייק אטשינ זיא טלעוו רעסיורג

 ראי:הוצמ-רב סעד ןיא ,11.3.1961 םעד ,תבש-יאצומ ,טנייה
 רימ ןוא שטשישואריתי'ב םעד רימ ןעיינאב ,לארשי:תנידמ ןוֿפ
 ןעמוקעגמוא ןענעז סאוו ,םישודק יד ןוֿפ קנעדנא םעד םיא ןעמדיוו
 .עפארייא ןופ ןדיי ןאילימ 6 יד טימ ןעמאזוצ

 ןעניד טעוו ןוא טנעמונאמ א ןייז טעו שטשישזאר-תיב רעד

 עכעלטפאשלעועג ראפ רעטנעצ א טיילסדנאל ערעזודנוא ראפ

 .ווא.א תורכזא ,ןֿפערטנעמאוזוצ

 ןיא םישודק יד ןופ ןעמענ יד ןרעוו ןביושראפ ןלעוו אד
 ןכלעוו ןיא ,םואעזומ א ןרעוו ןפאשעג טעווװ'ס ןוא ךוב-קנעדנא ןא
 רעד ןופ ןטנעמוקאד עשיואטסיה ןרעו ןטיהעג ןלעוו'ס
 ,הליהק רעבורח

 ,עניימעגלא ןא ןרעוו טריפעג שטשישזאר-:תיב ןיא טעוו ךיוא

 -נוזעלראפ :טנגוי ןוא ענעסקאוורעד ראפ טייקיטעט עלערוטלוק

 .וו.א.א ןֿפערטנמאזוצ ,ןעגנולעטשסיוא ,ןעג

 טימ קעטאילביב עניימעגלא ןא ןועוו טלעטשעגפיוא טעוו'ס

 טביירשאב סאוו ,רוטארעטיל רעד ראֿפ גנולייטפא רעלעיצעפס א

 אנאג ןיא ןוא ןליופ ןיא ןדיי יד ןופ םוקמוא ןוא ןבעל סאד

 .עֿפארייא

 ,דנאלסיוא ןיא טיילסדנאל ערעזדנוא ןופ רעייטשראפ יד ,רימ

 ןוא שטשישזאר:-תיב םעד ןטאטשסיוא ןפלעה רעטייוו ךיוא ןלעוו

 קידובכב ןרעוו טריפעג לאז רע ןגראז טעוו טעטימאק-לארשי רעד

 .ןעמאנ ןייז ןגאוט קידויוו לאז ןוא

 טשינ טעוו סאוו ,לאמקנעד א ןייז ףראד שטשישזאר:-תיב רעד

 ןוא טייצ רעזדנוא ןוֿפ קילגמוא ןכעלקערש םעד ןסעגראפ ןזאל

 : טאבעג ןקילייה םעד ןענאמרעד זדנוא ףראד

 !!!היהחא יכ - תומא אל

 .11.3,1901 ,א"כשת רדאב ב"כ ש"צומ ,ביבא-לת

 ריעה ישודקל הרכזאב רוכזי-רנ תקלדה
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 'ץשייזור תיבב הנידמה ישאר

 הניזמה אישנ
 'אשייוור תיבב

 תכורעתב רקיב רזש ןמלז רמ הנידמה אישנ

 "רינ,, םלואב הכרענש ,תידוהי העדותל ד"בח

 | .ביבא-לתב
 -עתה להנמ יפמ םירבסה לביק אישנה

 תונינעתה הליגו גרובצניג קחצי רמ הכור

 אישנה ינפ תא .םיגצומה םיאשונב הבר

 רשא אראב ד"בח תעונת ישארמ םיבר ולביק

 .הכורעתל דחוימב ואב

 יכ ,ויוולמל אישנה ריעה ורויס ידכ ךות
 םירבדהש ידכ תומגדהו סםיגצומ ףיסוהל שי

 -יב םיאיקב םניאש םירקבמל םינבומ ויהי

 .תודה

 יאצוי ןוגרא ר"י ,ילאימחר רנבא רמ

 ךיישה סםלואה יכ ,אישנל ריבסה ,'צשי'זור

 םשה .ריעה ישודק רכזל שדקומ הדוגאל

 ,יצשי'זור ידוהי רנ --- תובית ישאר וניה ''רינ,

 .ןילופבש ןילָאװ לבחבש

 ינֿפל ןתני|ב רשאל ךרענש הדירֿפה ףשנב ןיבר קחצי סע חחושמ ל"ז ןוירוג-ןב דוד רמ

 ךרענ הדירֿפה ףשנ .ןושאו לאושי רירגש ןהיכ םש ,הינמרגב ותנוהכיסוקמל ותאיצי

 .ביבאילתב םייזכרמה תומוקמה דחאב אצמנה ,'אשי'זור-תיבב

 ,ילאימחר רנבא ,'ןשיזור יאצוי ןוגרא ר"וי
 .אישנה ינפ תא לבקמ

 .רֹוש ןמלז אישנה סע םיחחושמ ד"בח ידיסח
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 'ששי'זור תיבב תוליעפמה

 תוגיגחו ץראליץוחמ םיאבה םיחרואל םינפיתלבק תוביסמ תוכרענ 'ץשי'זור-תיבב

 תויללכה תופסאה ,ונריע יללחל תורכזאה תא םיכרוע ןאכ .םירחא םייתרבח םיעוראו

 תפוק לש הדעווהי הצעומה ,דעװה תובישי תומייקתמ ןאכ .דעװל תוריחבהו ןוגראה לש

 השענ ובו " 'ץשי'זור רפס,, תכרעמ לש הבשומ-םוקמ סג אוה 'ץשי'זור-תיב .םידסחיתולימג

 ףיסיא ,םהיתונורכז םושירל םירבח םע תובר תושיגפ וכרענ םג וב :רמוחה ףוסיא רקיע

 .רפסה ליבשב רחא רמוח לכו םיכמסימ

 שגפימ םוקמו זכרמ הווהמ אוהש ,ךכב אוה 'ץשיזור תיב לש תדחוימה ותובישח

 םישדחמו תונוש תויונמדזהב םישגפנ םה ןאכ .ולֹוכ םלועב םירוזפה ,'ץשי'זור יאצויל

 הרייעה יאצוי לצא השגרהה הרצונ ךכל תודוה .הרייעב םהייח תפיקתמ םהיתונורכז תא

 .ביבא-לתב 'ץשי'זור תיב איה םתבותכש תחא הלודג החפשמ םיווהמ םהש ,ולוכ םלועב

 תומימחב לבקתמ לארשיב רוקיבל אבה ולוכ םלועב 'ץשי'זור יאצוימ דחא לכ

 .ודובכל הביסמ תכרענו לארשיב ןוגראה ירבח ידי לע

 "םדק, תליהק
 תודהיל הליהקה לש הבשומ םוקמ םג 'ץשיור-תיב שמשמ 1968 טסוגוא שדוחמ לחה

 .תיקלח ותוא הרכשש ,"םדק, תמדקתמ

 .רעונו הווצמ-ינבל םיגוחו ך"נתו דומלת ירועש ,תסנכ-תיב וב םימייקמ הליהקה ישנא

 ,הרבסה יברע ,תואצרה "םדק, תליהק תמייקמ םיגחבו תבש ימיב תוליפתה דבלמ

 .םירחא םייתוברתיםייתרבח םיעוראו הווצמ-רב תוביסמ

 דיתעל תוינכת

 ביחרהל ונתעדב שי ,ולוכ םלועב ריעה יאצוי ןיב ותצפהו 'ץשי'זור-רפס תעפוה רחאל

 :ונטלחה .ןוגראה תלועפ תא

 ;הלודג הירפס דסייל .א

 ;םינייטצמ םידימלתל תוגלימ ןרק םיקהל .ב

 דצל הריגס תספרמ תיינב ידי-לע תרכינ הדימב תופיסאה םלוא תא ביחרהל .ג

 .רצחה

/ 
 ו :

 .רימנ יכדוממ דרֿפנ ןתנ-וב רשא

 הדירֿפה-תוגוע דיל ןתנ-וב רשא

 ק =

 שש ֹי יא
: 5 8 4 

0 
 לא

 רימנ הרובד סע החישב ןוירוג-ןב הלוֿפ
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 שטשישזאר-תיב ןיא טייקיטעט יד

 ןייא רימ ןענדרָא שטשישזָאר-תיב ןיא

 טסעג דובכל ןשינעגעגַאב עכעלרעייפ

 -עדרָא ָאד .דנַאלסיוא ןופ ןעמוק עכלעוו

 יד ךָאנ תורכזה עכעלרעי יד ןייא רימ ןענ

 -לַא יד ,שטשישזָאר תליהק ןופ םישודק

 ןופ ןלַאװ יד ןוא גנולמַאזרַאפ עניימעג

 ,דעו

 ךעו ןיפ ןעגנוציז יד רָאפ ןעמוק ָאד

 ןיא .עסַאק םידסחיתולימג רעד ןופ ןוא

 טריפעג ךיוא רימ ןבָאה שטשישזָאר-תיב

 -עג ןוא עיצקַאדער יד ןופ ןעגנוציז יד

 עכלעוו ןשטנעמ ענעדישרַאפ טימ ןכערּפש

 ןענעז ָאד .שטשישזָאר-רפס ןרַאפ ןטעברַא

 םירבח טימ ןשינגעגַאב ןעמוקעגרָאפ ךיוא

 "ורכז ערעייז ןביירשרַאפ וצ קעווצ ןטימ

 רעדנַא ןוא ןטנעמיקָאד ןעלמַאז ןוא ,תונ
 .ךוב ןרַאפ לַאירעטַאמ
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 .םידידי תצובקו ן;ג;משיפ י:ב : םינושאוה וימיב 'ישי'זור-ת'ב

 "םדק , הליהק יד
 ינידרַאפ רימ יוװ טייצ עסיוועג ַא ןיוש
 רעשידיי רעד וצ זייוולייט לַאז םעד ןעג
 ץוחַא ,סָאװ ,"םדק , הליהק רעוויסערגָארּפ

 ןוא םיתבש ןיא לוש ןיא ןענווַאד םעד

 ןזיירק רָאֿפ טרָאד ןעמוק .,םיבוט-םימי
 -רב רַאֿפ ןזיירק ,דומלת ןוא ך"נת רַאֿפ
 ןשינעגעגַאב ערעדנַא ןוא רעדניק הוצמ
 -ַאכ ןלערוטלוק ןוא ןכעלטֿפַאשלעזעג ןוֿפ
 .הדאנאקמ רגרב יאולו הינוסל םינֿפ"תלבק רעטקַאר
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 טפנוקוצ יד ףיוא רענעלפ

 -עגּפָא טעוו רוכזי-רפס רעד יו םעד ךָאנ

 ןכעלרעייפ ַא ףיוא טעוװ ןוא ןרעוו טקורד

 -בח ערעזדנוא ןרעו ןבעגעגרעביא ןֿפוא

 רימ ןבָאה ,דנַאלסױא ןוא לארשי ןיא םיר

 ןיא טייקיטעט רעזדנוא ןריֿפ וצ העדב

 : ןַאלּפ ןדנעגלָאֿפ םעד טיול טֿפנוקוצ רעד

 ןלעוו'ס ּווװ ,קעטָאילביב ַא ןלעטשפיוא .א

 ַא ןופ רעכיב ןדעװ טרירטנעצנָאק =

 "וטס רַאפ ,רעטקַארַאכ ןקיטרַאנדישרַאפ

 .םלוע ןטיירב ןרַאפ ןוא ןטנעד

 סעידנעּפיטס רַאפ דנָאפ ַא ןרימַאלקָארּפ .ב

 .םידימלת עטנכייצעגסיוא רַאפ 2

 שטשישזָאר -תיב םעד ןרעסערגרַאֿפ .ג !?

 ףיוה ןוֿפ חטש םעד ןעױברַאֿפ ןכרוד

 -טָאטש רעביבאילת יד יו םעדכָאנ

 יד ןבעג זדנוא טצוװ גנוטלַאװרַאּכ

 .שינעביולרעד עקירעהעג

 -טנגוי יד ,רוד ןטייווצ םעד ןריזינַאגרָא

 "נָאק ןקידעבעל ַא ןדניבנָא ןוא ,עכעל

 ,שטשישזָאר-תיב ןוא ייז ןשיווצ טקַאט

 ש

ָ 

4 

0 
 זש

 -..לושששיתעשטסלפקיקירלאמרר
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 א

 0 3 0 א א : י)

 עלפטפ-א

 -כונב 20-ה תואמצעה םוי תביסמ : הלעמל

 .ל"וחמ םיחרוא תוח

 20-ה תואמצעה םוי דובכל הביסמ טי

 .ליוהמ םיחווא תוחכונב

 הלעמל

 .ה"ישת הכונח תגיגחב םלואב להקה : הטמל
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 תנשב ל"ז אוועש לקנעיו הדלוג דובכל הביסמ

 לוֿפ לאוי רֿפוסה לאמשמ ןושאר ,7

 ,םע-יריש הוש ,ותשא ,הרשילדנימ ,(קצולמ)

 ןורכזיש םילבקמ גובסייו היסאיומו ריאמ

 .1963 ליוֿפאב 'צשי'זור-תיבמ

 6 א

 ,ותייערו דלאו הקסוי :ל"וחמ םיחווא םע

 בקעיו ןוה יצרוא ,גרבסייו הילאמו לטָאמ

 לש תתואמצעהיםויב (הילטיאמ) קינטואב

 .1964 תנש
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 האנה םינֿפה-תלבק לע הדומ ןזה יצרוא
 -יאמ) קינטראב :ןהלושה ךיל .ול הכרענש

 שיבג האל ,גורבסייו הילאמו לטָאמ ,(הילט

 .דועו ,ותתשאו דלאו הקסאי ,(רזאלג)
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 -וואה דובכל הביסמ .'צשי'זור-תיבב םיהרוא

 -לופ ֿפיליֿפ ,קרוי-וינמ ןייטשרלג באב םיחה

 הילדגו קילאוו לדניירבו לדנמ ,רוונזמ רטומ

 - .ולואֿפ"אסמ ןילדירֿפ

 -ןינמ ןייטשרלג הרודו באב ךדובכל ה

 הילדגו ןגרבסיי היסאיומו ריאמ ,קווי

 .ליזארבמ ןילדירֿפ



 רוקיבל תהאבש שטייב ךובכל םינּפ"תלבק

 "יד וירמ קינרוקש לטומ ךדובכלו ,'ץשי'זורמ

 הוׂש ,ואילומס לקנעי לש ותב .וריינא'ז

 .טעדיריש

 א

 ,ל"וחמ םיחוואה תא ךרובמ ךילוא באז

 יא

 םיחרוא ינפ לבקמ 'צשי'זור יאצוי רובצ

 .צישי'זוו תיבב ל"וחמ

 עי יק
 על ר
 יע
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 םיחרואה תא ךובמ ל"ז יקסראבארג המלש
 -ב) המלש .הדאנאקמ סעמאש לדנמו לרימ
 'אשי'זורב עודי יאטרופס היה (הטמל הנומת

 ןוגראב ליעֿפ רבח היה לאושיבו האושה ינפל
 גרהנ יקסראבאוג המלש .'(שיור יאצוי

 ,םיכרז תנואתב ץראב

 ל"ז זובואג לטאמ ךןובכל םינֿפ-תלבק

 "תיבב ןורכוה חול תיזחב רגרב יאולו הינוס

 .בשיײזור
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 ,ךילוא

 לז ןאצאק הפיצ ח"חה לש םינומשה

 ה להק

7
 

 יִש ולביק לבויה

 ה הנשב ונתהתהש םיויעצ

 בֹו תוגוזה .םיכורא םייחל לדביי

 ןוגראה ןמ

 באוו

 ילע
 "לע

 ֹה
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 תוווז 6 דובכל 1970 תנשב הכונח-תביסמ

 ,אי

 ה םעטמ יש ויעצ גוז לבקמ הנו

 .הכונחה תניגחב םיגגוח

 2 יי

 .1964 תנשב תואמצעה םוי תביסמ

 ה הנומתב
 9 ןוגרא

 לבוי דובכלו
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 סירגאב דנאלסיוא ןופ םירבח

 ןיא עיסימאק יוב ןוֿפ טנעדיזערפ ,רעגרעב יאול ןוא עינאס
 עדאנאק

 .לארשי ןיא דעו םוצ

 ףיוא ןעמונעג טָאה יאול זַא ,ןסיוו ךייא ךיא זָאל ןגינעגרַאפ ןוא דיירפ סיורג טימ
 .שטשישזָאריתיב רַאפ דנָאפ םעד ןפַאש ןוא עיסימָאק-יוב ןופ טנעדיזערּפ רעד ןייז וצ ךיז
 .ךעלגעמ ןייז טעווס סָאװ טימ ןפלעה טגָאזעגוצ םיא בָאה ךיא

 ןוא דנַאל סָאד ביל טָאה רע לייוו ,טעברַא ערעווש יד ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה רע

 ןייק ןעמוק וצ ןגינעגרַאפ סיורג ןבָאה ןלעוװ רימ .טײלסדנַאל רעשטשישזָאר ערעזדנוא

 .שטשישזָאר תיב ןופ גנונפע רעד וצ לארשי ץרא

 הוצמירב ַא ןכַאמ ןעייג רימ .העידי עטיג א ךייא רַאפ בָאה ךיא ,דעו רעטצעשעג

 ןוא עדַאנַאק ןופ רעשטשישזָאר עלַא ןדַאלנייא ןלעװ רימ ןוא דרַאנָאעל ןוז רעזדנוא רַאפ

 .ןטַאטש עטקינייארַאפ

 סלַא ןגירק טעװ ןוז רעזדנוא סָאװ טלעג עצנַאג סָאד ןַא ,ןסָאלשַאב ןבָאה רימ

 סלַא שטשישזָאר תיב ןרַאפ לארשי ןיא טעטימָאק רעשטשישזָאר םוצ ןייג טעװ ,תונתמ

 .עבָאב ןוא עדייז ןייז רַאפ הבצמ ַא

 ןפמעקסיוא טנעקעג טָאה ריא ביוא זַא ,טגָאז יאול .ןגרָאז טשינ ריא טלָאז טלעג ןגעוו

 ןלעוו רימ זַא ,ןפָאה רימ .לקניוו ןגייא ןַא טרָאד ןפַאש ןענעק רימ ןלעוו ,דנַאל ןגייא ןַא

 .ןכיירגרעד ץלַא

 המלש ,ל"ז ןאמרבוז החמש ,ןעזאר (ל"ז) רעגרעב יאול ןוא עינאס דובכל עמַאנֿפױא

 היוא ,קעשוואב םייה ,ל"ז יקסרואבארג יאול ןוא עינאס :דליב ןֿפיוא .1959 צרעמ

 סםהובא ןוא יקסואבארג השמ ,רומראמ םייח ,יורפ ןוא 'קסראבאוג .ל ,רעגרעב
 .ל"ז ןירטיצ החמש ןוא הרופצ ,יורפ ןוא יקסואבאוג

00 

 -ראבארג) עינאס ןופ ןוז ,רעגרעב דראנאעל

 -אק ,עינראס ןוֿפ ,רעגרעב יאול ןוא (יקס

 סָאװו תונתמ עלַא טעדנעֿפשעג טָאה ,עדאנ

 ןואֿפ ,חווצמ-רב ןייז וצ ןעמוקאב טאה רע

 טלעג עמוס עסיורג יד .ששטשישזָאר-תיב

 .לֵאְז ןסיורג םעד ןֿפױק טכעלגעמרעד טָאה

 .רעגרעב עינָאס
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 הינוס
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 הינוס ךובכל םינּפ"תלבק
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 -תלבקב םיכובמל הדומ רגרב

 ה םידחור להקהו רגרב יאולו הינוס

 .רגרב יאולו
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 רעשטשישזאו ןופ רעציזראפ רעטשרע -- ןייטשרעלעג לרעב

 טעטימאק-יוב ןוֿפ ןוא קראי-וינ ןיא טעטימאק

 ןעמָאנ ןפיוא ,לארשי ןיא טנעמונַאמ ַא ןעיובפיוא טבערטשעג ךיא בָאה טייצ עצנַאג יד.
 .םישודק ערעייט ערעזדנוא ןופ

 ךַאסַא ןעמוקעג הוצמירב סנוז סעזובראג לטָאמ ףיוא ןענעז 1960 רַאונַאי ןט-9 םעד

 ,רעכעלטפַאשלעזעג רעסיורג ַא ןעוועג זיא'ס ןוא עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןופ טײלסדנַאל

 ,גלָאפרעד רעלעיסנאניפ ןוא רעשילַארָאמ

 ןוא טלעג סעמוס ערעסערג וצ טעטכילפרַאפ ןרעג ךיז ןבָאה טיילסדנאל ערעזדנוא

 סלַא ,טנעמונָאמ ןלופטכַארּפ ַא ןעיובפיוא ןענעק ןלעװ רימ זַא ,רעכיז טצעי ןענעז רימ
 .ערעייט ,ענעסעגרַאפ-טינ רעבָא ,ענעריולרַאפ ערעזדנוא ןופ רכז

 "ארשי ןיא ךייא רַאפ רעטנעצ רעלערוטלוק ַא ןייז טנעמונָאמ רעד טעװ קיטייצכיילג

 ,דנַאלסיױא ןופ ךייא וצ ןעמוק ןלעוװ סָאװ ,טסעג רַאפ ןוא

 תיבה-תכונח םוצ גנוסירגאב

 טרירטנעצנָאק זיא סָאװ ,טלעוו רעד ןיא רעשטשישזָאר ןופ עּפורג עטסערג יד ,עלַא רימ

 ענערױלרַאפ ערעזדנוא ןקיבייארַאפ וצ ןעמונעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה ,ךַאד ןייא רעטנוא
 .עטסרעייט ןוא עטסביל ענעסעגרַאפ טשינ לָאמנייק רעבָא

 םיא ןעמיטשַאב ןוא םישודק יד רַאפ טנעמונָאמ סלַא שטשישזָאר-תיב םעד ןעמדיוו רימ

 .טייקיטעט עלַאיצָאס ןוא עלערוטלוק רַאפ טרָא ןַא סלַא

 שטשישזָאר-תיב ןגעוו קנַאדעג רעד .טצענערגַאבמוא זיא ,ץלַא סָאד קידנעעז ,דיירפ ןיימ

 לוויפ טימ ךערּפשעג ַא ןיא ,קרָאי-רינ ןיא ,בוטש ןיא רימ ייב ןרָאװעג ןריובעג זיא

 ןוא עדַאנַאק ,קרָאי-וינ ןיא רעשטשישזָאר עלַא רימ ןבָאה ,ןָא טנעמָאמ םעד ןופ .קינרוקש

 ,סרעייא סע זיא טצעי .גָאט ןקיטנייח םעד ןבעלרעד וצ ךעלדימרענוא טעברַאעג לארשי

 .ןקעווצ ענעגייא ערעייא רַאפ טייהרעטנוזעג סָאד טצונ ןוא ,העש רעקידלזמ ַא ןיא

 .ןבעל ןיימ ןיא גָאט רעטסכעלקילג רעטייווצ רעד רימ ייב זיא סָאד זַא ,רימ טביולג

 רעזדנוא ןיא ןעניישפיוא ןוז יד ןעזעג בָאה ךיא ןעו ןעוועג זיא גָאט רעטשרע רעד

 ןוא טנעה עניימ ןקערטשסיוא ךיא ליוװ ,ָאד עלַא ךייא עז ךיא זַא ,טציא ןוא -- דנַאל

 .ןצרַאה ןיימ וצ ןעמעלַא ןייא ןקורד
 ,ךייא טימ ןעגנופערט עטּפָא ןופ ביִיהנָא רעד ןייז טנװָא רעקיטנייה לָאז

 םול ש

 ןייטשולג הרודלו באבל םינפ-תלבק תביסמ

 .1963 לירפאב קרוידוינמ

 תציהמב קרויהינמ ןייטשרלג הוודו באב

 .אשיזור:תיבב סירבח
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 עניטנעגרא -- רעפעפ םייח

 ןלעװ רימ עכלעוו ,ענעלַאפעג ערעזדנוא רַאפ ּפָאק םעד דובכה-תארי טימ ןגיוב רימ...

 סָאװ עטסנעלק סָאד .ןרעה טשינ טרָאװ ןייק ייז ןופ ןוא ןעעז טשינ רעמ לָאמנייק ןיוש

 ,ץשי'זור-תיב ַא ,לָאמקנעד ַא ןלעטשפיוא זיא ,ןָאט ןענעק רימ

 טעטימאק רעדאנאק ןופ דילגטימ -- סעמאש עלערימ

 ןַא ףיוא ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענעז ןדיי טנזיוט סקעז .ןרָאװעג בורח זיא עלעטעטש א
 ,רעטסעווש ןוא רעדירב ,סעמַאמ ןוא סעטַאט ערעזדנוא ייז ןשיווצ ,ןפוא ןכעלשטנעמנוא

 ? ןסעגרַאפ ייז רימ ןענעק יוװ .םירבח ןוא טניירפ ערעזדנוא
 ןבָאה םיחצור עשיטסירעלטיה יד סָאװ טקנעדעג -- "קלמע ךל השעש המ רוכז,

 ..ןסעגֹרַאפ טשינ לָאמנייק טלָאז ריא ןוא ךייא וצ ןָאטעג

 רעשטשישזאר םענופ טנעדיזערֿפ -- (דמלמ המלש) רעלימ לאס

 עדאנאק ןיא טעטימאק

 ירַאפ ןוא עדַאנַאק ןיא טײלסדנַאל רעשטשישזָאר ןופ רָאפנעמַאזוצ םעניײמעגלַא ןפיוא
 : 1959 ינוי ןטיפ ,ןטַאטש עטקינייא

 !ןסעגרַאפ טשינ ,יײז ףיוא טגיל סָאװ בוח םעד ןליפ רעשטשישזָאר ערעזדנוא..
 טעטימָאק ןופ רעדנירג רעד ,ל"ז קאוודא לשרעה זַא ,טלָאװעג טשינ טָאה לַאזקיש רעד

 ,זדנוא טימ ןייז לָאז ,עדַאנַאק ןיא
 רע ןוא םישודק ערעזדנוא ךָאנ לָאמקנעד ַא ןעיובפיוא לָאז'מ טלָאװעג טָאה לשרעה

 גנודנעּפש עטשרע יד ןבעגעג ייז ,לארׂשי ןיא טעטימָאק ןטימ טקידנעטשרַאפ ךיז טָאה

 .שטשישזָאר-תיב א ןלעטשוצפיוא קעווצ ןרַאפ

 ןיא רעשטשישזָאר עלַא ,רימ ךיֹוא ןוא רעדניק ערעייז ןוא ,לריצ ,יורפ סלשרעה

 .ןרעוו טכעלקיוורַאפ לָאז םיורט רעד זַא ,ןעגנוגנערטשנָא עלַא ןכַאמ ןלעוו ,עדַאנַאק

 סעמאש עלערימ

 -אקב דעוה ר"וי ,רלימ לוס דובכל הביסמ

 .((דמלמ) רלימ הנינֿפו םניב דךובכלו ,הדאנ

 .םיכרבמל הדומ ולימ לוס
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 טעטימאק רעדאנאק ם'נופ ראטערקעס -- סעמאש לדנעמ

 :1959 ילוי ןטי5 םעד רָאפנעמַאזוצ םענײמעגלַא ןפיוא

 לָאמַא ןופ ןטייצ יד קנַאדעג ןכרוד ןפיול ,דניירפ ערעייט ,ךייא רַאפ קידנעייטש,..

 טימ לופ ,טייקסטוג טימ לופ ,ןבעל טימ לופ לטעטש ַא .עלעטעטש ביל רעזדנוא ןיא

 | ,טנגוי

 טכַארברַאפ טרָאד רימ ןבָאה -- ןרָאי טנגוי יד -- ןבעל רעזדנוא ןופ טייצ עטסעב יד

 -וישטאּפָאק ,ווָאבילַאשז ,ענליפָאט ןייק ןגעוו יד ףיוא ,רעטס םייב סעקנָאל ענירג יד ףיוא

 ...קירב ןרעטנוא ןוא עק

 טימ ץלָאטש ןעוועג ןענעז רימ ןוא ריטלוק ,דיירפ ,עביל :ץלַא ןעוועג טרָאד זיא'ס

 םיעגושמ-טָאטש ערעזדנוא טַאהעג ביל וליפַא ןוא רעוט-ללכ ,סעיצַאזינַאגרָא ערעזדנוא

 ..רעכעד יד רעביא ןכירק ןגעלפ סָאװ ,סעזָאק יד ןוא

 ןענעז עכלעוו ,םיבורק ןוא תוחפשמ ערעזדנוא ןעוועג זדנוא ןענעז רעייט יו ןוא

 ,זדנוא ןופ ןרָאװעג ןסירעגקעװַא קירתוירזכַא ױזַא
 םעד רענייא ןפלעה ןוא עיצידַארט רעזדנוא ןצעזטרָאפ ןפרַאד ,רעשטשישזָאר ,רימ

 .ןָאטעג ןבָאה ןרעטלע ערעזדנוא יו טקנוּפ ,ןטייווצ

 ןיב ךיא ןוא ןענעז רימ ךעלרעדירב יװ זדנוא טזייוו רָאפנעמַאװצ רעקיטנייה רעד

 ,טײלסדנַאל ערעייט ,ךייא טימ ץלָאטש

 ;ור ןייק ןעניפעג טשינ ןענעק ןוא ןעשזדנָאלב םישודק ערעזדנוא ןופ תומשנ יד

 "..תובצמ ןלעטש ייז טלָאז ריא ןטעב ייז

 דנאבראפ רעשטשישזאר ןופ רעציזראפ - קואי-וינ ,ןעזאר ךורב

 ןטאטש עטקינייאואפ יד ןיא

 ,ר"וי ,ילאימחר רנבא טניירפ רערעייט

 .לארשי ןיא רעדירב ןוא רעטסעװש רעשטשישזָאר ערעזדנוא עלַא ןוא

 ! בר םולש
 ךָאד ןבעל רימ .ךייא וצ רעטרעוו רָאּפ ַא ןביײרשנָא טלָאװעג לָאמ ליפ ןיוש בָאה'כ

 רָאנ ,תורצ ןופ סולפרעביא ןַא וליפַא ,סעלַא טָאה'מ ױװ ,דנַאל "םענעדלָאג , םעד ןיא רעבָא

 !!!טשינ ןעמ טָאה טייצ
 ןוא םיניינע ערעדנַא ןופ טייצ ןענעבנגקעװַא ןסָאלשַאב רעבָא ךיא בָאה לָאמ סָאד

 : תורוש רָאּפ יד ךייא וצ ןביײרשנָא
 רעזדנוא ןופ שטנּוװ םעד טול .רַאלָאד 1500 רַאפ קעשט ַא ווירב םעד וצ ייב גייל'כ

 זיא עכלעוו ,קרָאי-וינ ןיא שטשישזָאר יאצוי ןוגרא םעד ןופ גנולמַאזרַאפ רענײמעגלַא

 ןפיוא ןרעוו טצונַאב רַאלָאד 1500 יד ןלָאז ,1974 יַאמ ןטי19 םעד ,גָאטנוז ןעמוקעגרָאפ

 : ןפוא ןדנעגלָאפ

 .רעשטשישזָאר עקיטפרַאדַאבטױנ רַאפ םידסחיתולימג סלַא ןצונ ןלָאז רַאלַאד 1000 41

 .שטשישזָאר-רפס ןרַאפ ןבַאגסיױא יד טימ ןפלעה ךייא ןלָאז רַאלָאד 500 2

 .טלעג לסיב ַא ןקיש רעדיוו ךייא ןענעק רימ ןלעװ טפנוקוצ רעד ןיא זַא ,ףָאה ךיא

 ? ךייא ייב ךיז טרעה סָאװ

 ךייא טימ ךרוד ןבעל רימ .סעלַא טעמכ רימ ןסייוו עגַאל רענײמעגלַא רעד רעביא

 ערעייא רעביא ןריצלָאטש ןוא ,ערעייא יו יונעג ערעזדנוא ןענעז סָאװ ,ןטסולרַאפ ערעייא

 .ןילַא ערעייא ןענעז סָאװ -- תונוחצנ

 -לע םיחרפ וז תחנה .האושה יללחל ךובכ

 לדנמ ידי-לע 'אשיזור:תיבב ןורכזה-חול די

 .סעמאש
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 ׁשיבג האלו ותייעו ,וטומלוֿפ בייא

 .צשי'זוו תיבב

 (1975 רבמבונב 8-ב וט9פנ) ל"ז ןזור ךווב

 .קרוי-וינב ותב תנותחב
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 עשילַארָאמ ןוא עשיזיפ עזָאלדנע ךייא ןשטניוו זיא ןָאט ָאד ןענעק רימ סָאװ ץלַא

 רעד עכלעוו ,עגַאל ערעװש רעיוהעגמוא יד ןכַאמטימ ןוא ןבעלכרוד םייב תוחוכ

 .ןפרָאװעגנָא ךייא ףיוא טָאה לרוג רעשירָאטסיה
 ןיא יו ױזַא ןוא ,ןוז יד סױרַא קירוצ טמוק םערוטש ןסיורג ןדעי ךָאנ יװ ױזַא

 תידוהיה הנידמה תמקה יד ןעעז וצ ןעוועג הכוז רימ ןבָאה רוד ןטקיטײװעגנָא רעזדנוא
 דלַאב טעװ ןוז יד ,ןייגרעבירַא ךיג טעוװו םערוטש רעד זַא ,רימ ןפָאה ױזַא ,לארשיב

 ןעז ןייז הכוז רעדיוו ןלעוװ רימ .ןדנּוװ עקיטולב יד ןלייה ןוא ןענייש וצ ןבייהנָא רעדיוו

 ױװ -- יטירעפסָארּפ ןוא םולש ,טייהרעכיז ןופ ןעגנוגנידַאב ןיא טבעל סָאװ ,לארשי

 ןכעלקילג ַא ןופ דרַאגנַאװַא םעד ןפַאש טעװ טנגוי ערעייט ןוא עזָאלליּפשיײב ערעזדנוא
 .קלָאפ ןטרעטשעגמוא ןוא

 !!!דעל יחו יח לאושי םע

 ןדעי רַאפ לעודיווידניא ןוא עלַא ךייא רַאפ ןסירג ןוא ןשטנּוװ עטסעב ערעזדנוא טימ

 רעשטשישזָאר ערעזדנוא עלַא ןופ ןעמָאנ ןיא

 קרָאידוװינ ןיא

 ןזור .ב רעייא
 1974 יַאמ ןטס2



 בייהרא ,רומיטלב ,רוטקפס-ןמשוט המהחנ

 !הכרבו םולש ,רנבא רקיה ונדידיו ונרבחל

 בצע .החמיילב םשור ילע הריאשה 'ץש"זור יאצוימ ידידיו ידימלת םע השיגפה

 התיה תאז .אלפנ טרסב ומכ ינפל ורבע 'ץש'יזור ייחמ תונומת .היבוברעב ושמיש החמשו

 ויה וז הרייעב םייחה יכרעו יסכנ .םיימואל םילאידיאל הפיאש לש ,הריצי לש הפוקת

 יתעפשוה רקיעב םלוא ,חליהקה שארב ודמעש ,םיגיחנמה לש םקלח היה הפי .לוכל שדוק

 .השיגרה המשנה לעב טישפה ידוהיה לש תומדהמ
 יתמשנ ימינ לכב םהילא יתרשקתה ,םתחישל יתחבשקהו םהישעמב יתננובתהשכ

 ץוצינה תא יתכרעה .תלוזל תוריסמה תֹא ,םהלש החפשמה ייח תא דבכל יתדמל

 לכל האופר וײכ היהש ,יממעה רומוהה תא רכוז וניא ימ .ךעד אל םעפ ףאש ימואלה

 תומלבורפה ןורתפב קפס וליטהו וחכוותה םלועה תויעב לע םג .הללוחתהש הרצ

 .םימסרופמ םיאנידמ ידי לע

 .ץראב םירדוסמ םכתא תוארל ץיקה יתייה תרשואמ

 םג .וראשנ םיטעמ קרש לבח ."םלובגל םינב ובשו. םולחה תֹא םימישגמ םכנה

 .תוכורא חחושלו תובורק םיתיעל שגפיהל לכונ ,ץראב עקתשנ המ-ןמז דועבש הוקת ונא

 :זחי וניליבש םיענה ברעה לע בל ברקמ םכל תודוהל הצור ינא ילעב םשבו ימשב

 תוחולש תוכרב עפש .ירבחו ידימלת םולשב שורדת תונמדזהב !רקיה רנבא

 .השדחה הנשה תארקל םכל

 .םכנועמב החמשו החונמ תנש תאזה הנשה אהת

 1971 רבמטפסב 7

 -תיבב ןווכזה:חול דיל רֿפט

 .אשי'זור

 ןרהאו הלב

 רעפעט אלעב
 ,םירבה ,םכל בר םולש

 בָאה ווירב סעד ןביירש וצ "רעדרַא,, םעד

 -ערּפ רעזדנוא ןופ ןעמוקַאב גנַאל ןיוש ךיא

 ןייז עידומ ךייא ידכב ,ןעזָאר ךורב ,טנעדיז

 ךיז ןביײלק סָאו ,םירבח ערעזדנוא ןגעוו

 .ךייא ייב טיזיוו ַא ןכַאמ

 ףיוא דימת זדנוא ריא טמענ ,ןסייוו רימ יװ

 לָאמנײיק לעוו ךיא .סערָאװ ןוא ןייש רעייז

 רעזדנוא ןופ גנוסירגַאב יד ןסעגרַאֿפ טינ

 ןוא ךיא ,רימ תעשב לוויפ רבח ןבושח

 רעטדנוא תעב ךייא ייב ןעוועג ןענעז ,ןורהא

 .ךוזַאב ןטשרע

 -עגז רימ זַא ,טקרעמַאב קיטכיר טָאה רע

 -(יירַאֿפ קיליײוװטיײיצ רַאנ טסעג ןייק טינ ןענ

 זיא ןבערטש ןוא םולח רעזדנוא ןוא עט

 .םייה א ןעמוק רעירפ סָאװ

 קנַאדעג ןטימ טיצ עצנַאג יד ןבעל רימ

 .ךייא ןגעוו ןוא לארשי ןגעוו

 ןירַאטערקעס ,רעּפעט ַאלעב
 1971 ינוי ,קרוידוינ

 "תיבב םיוקבמ קווייוינמ רֿפט ןורהאו הלב

 .צשי'זור
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 היצשי'זורד הטילפה תיראש
 ילאימחר רונבא

 :ןעמָאנ םעד דנַאברַאפ רעשטשישזָאר רעד טגָארט ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא

 ה'צשייזורד הטילפה תיראש

 ;ןענעז דנַאברַאֿפ ןופ רעוט ענעבעגעגרעביא ןוא עויטקַא יד

 ןייטשרעלעג (לרעב) באב

 רעייז זיא רע .דנַאברַאפ ןופ רעציזרָאפ-ןרע טציא ,רעציזרָאפ רעטשרע ןוא רעדנירג --
 .דנַאברַאפ רענַאקירעמַא םעד ןופ גנומענרעטנוא רעדעי ןיא לײטנָא טמענ ןוא קיטעט

 טקיש ,לארשי ןיא דנַאברַאפ רעשטשישזָאר ןטימ טקַאטנָאק ןגנע ןיא טייטש רע
 ןיא ויטקַא ךיז טקילײטַאב ןוא לארשי טפָא טכוזַאב ,חספ ןדעי רַאפ ?ןיטיח-תועמ,

 ,רענעלּפ ערעזדנוא עלַא ןופ גנוריזילַאער רעד ןיא ןוא שטשישזָאר-רפס

 ןעזאר ךורב 0

 ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא דנַאברַאפ רעשטשישזָאר ןופ רעציזרָאפ -- תיואש לש תוובקהי-תיבל הסינכב ןורכזידומע
 .קרוי-וינב ה'צשי'זורד הטילֿפה

 רעפעט אלעב

 .ןירַאטערקעס --

 סרימאוק עסיז
 ,(רעטיילסנַאניפ רעדָא) רעריסַאק --

 ערדיוו עקיש ןוא סיליפ ,אֿפור היבוט ,רעטומלרעפ לואפ

 ,דנַאברַאפ ןופ רעוט עוויטקַא --

 ,םישודק רעשטשישזָאר יד ךָאנ הרכזא ןַא רָאי סעדעי טריזינַאגרָא דנַאברַאפ רעד
 .תורבק-תיב םענעגייא ןא טציזַאב דנַאברַאפ רעד .טכוזַאב טוג רעייז טרעוו עכלעוו
 רעטנענַאמרעּפ ַא ןיא טייטש ןוא לארשי ןיא ןוגרא ןרַאפ טלעג טייצ וצ טייצ ןופ טקיש רע

 ,לָאמ עקינייא לארשי טכוזַאב ןיוש ןבָאה רעדילגטימ ענייז ןופ ליפ .זדנוא טימ גנודניברַאּפ
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 ןָאשוטיטסנָאק = |}

 רעד ןאפ

 רעשטשיָאר רעטשרע
 ןייארעפ םגנוציטשרעטנוא

 2084 1240218110/ןע/ 12990. 298'ע

== 

: 
 טעדנירגעג

 ןעד
 איימ ,2|

 טרעטרַאשטעג

 ןעד

 אוילושזד ,4

113 
 טא
 קנו :עקעדעהעעט גט לק
 יי ייקײײייייייײשששװרײיײ

 קרָא ןינ

: 
 1917 רעבמעווָאנ ,24 ןעד גניטימ םויב טריטּפָאדַא

 שרַאק קחצו .רב ןופ ץיניזרָאפ םעד רעטנ.א

 ,טֶס וטנעליד 1922 העטנירּפ ןַאמגי , .ו .א
 קרָאו ןונ

| 
 ןפ3

ָ 
 * שי רשירריס - יעיפא טא ר יא על
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 ןייואפ סגנוציטשרעטנוא רעשטשישזאו רעטשרע

 יד ןופ דנַאברַאפ-טיילסדנַאל רעד קיטעט ןעװעג טייצ רענייז זיא קרָאי-וינ ןיא
 ,1913 יַאמ ןט123 םעד טריזינַאגרָא ךיז טָאה רעכלעוו ,שטשישזָאר ןופ עקימַאטשּפָא

 ,ןיירַאפ סגנוציטשרעטנוא רעשטשישזָאר רעטשרע, :ןפורעג ךיז טָאה דנַאברַאפ רעד

 רעד רַאפ תויה -- ,םירבח רעטרעדנוה רשפא ןוא ,רעקילדנעצ ןעמונעגניײרַא טָאה רע

 יד ןופ טַאטלוזער ןיא ,עקירעמַא ןייק טרירגימע ליפ ןבָאה המחלמיטלעוו רעטשרע

 .עניַארקוא ןיא ןעמָארגָאּפ

 זדנוא טָאה ץ"ש םעס .ףליה עקיטייזנגעק ןעוועג זיא דנַאברַאפ םעד ןופ ליצ רעד

 ןבעגעגסױרַא ןרושַארב 2 ןוא ןימַאליגער םעד טכַארבעג לארשי ןיא ךוזַאב ןייז תעב

 עקיזָאד יד ןופ .דנַאברַאפ םעד ןופ לבוי ןטי18 ןוא ןט-12 םעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא

 ךיז ןבָאה סע גרָאז ןוא טייקנבעגעגרעביא ַא רַאפ סָאװ טימ ,ןעז וצ זיא ןרושַארב

 ערעייז רַאפ טגרָאזעג ,ןטייוצ םוצ רענייא טיילסדנַאל רעשטשישזַאר יד ןגיױצַאב

 ענעבעגעגרעביא ןענופעג ךיז ןבָאה קידנעטש .עקיטפרַאדַאב-טיונ ןפלָאהעג ןוא ןטיונ

 .ןקעווצ עקיטעטליווו רַאפ םירבח יד ןריזינַאגרָא טנעקעג ןבָאה עכלעוו ,רעוט עקיאעפ ןוא

 ןענַאטשעג דנַאברַאפ רעד זיא המחלמ טלעוו רעטייוצ רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 ןַאד טָאה'ס ןכלעוו טימ ,לארשי ןיא טעטימָאק רעשטשישזָאר םעד טימ גנודניברַאפ ןיא
 טָאה'ס ןעוו רעבָא .שיבג האל הרבח ענעבעגעגרעביא ןוא עיירט רעזדנוא טריפעגנָא

 בָאב ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא קרָאייוינ ןיא דנַאברַאפ רערעגניי רעד טעדנירגעג ךיז

 עכלעוו ,ןטנַארגימע יד ןעייר ענייז ןיא ןעמונעגניירַא טָאה רעכלעוו ,ןייטשרעלעג

 ןבָאה ,ריא ךָאנ ןוא המחלמיטלעוו רעטייווצ רעד רַאפ עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןענעז

 ךיז ןבָאה ייז .ךיז ןשיווצ ךַארּפש עמַאזניימעג ןייק ןענופעג טשינ ןדנַאברַאפ עדייב

 ,ךיז ןשיוצ טקַאטנָאק םוש ןייק טאהעג טשינ ךיוא ןבָאה ןוא טקיניײארַאפ טשינ

 רעד טול ,טנגעגַאב ךיז ךיא בָאה 1956 רָאי ןיא קרָאיײוינ טכוזַאב בָאה ךיא ןעוו

 ןופ רעוט יד ןופ רענייא ,רעגייז רעה םעד טימ ,ןייטשרעלעג בָאב ןופ וויטַאיציניא
 -רַאפמוא בילוצ ,ןעגנולעג טשינ זדנוא זיא רעדל רעבָא ;דנַאברַאפ ןרעטלע םעד

 ןוא זדנוא טימ גנודניברַאפ יד ןעײנַאב וצ םיא ףיוא ןקריוו ,תוביס עכעלדנעטש

 ,קרָאיײוינ ןיא דנַאברַאפ ןרעגניי םעד טימ

 ךיז טָאה רוביצ רעבושח  ַאזַא סָאװ ,גנורעױדַאב רעזדנוא ןקורדסיוא ןזומ רימ

 טקילײטַאב ןעוועג טשינ ןענעז ןוא שטשישזָאר-תיב םעד ןפיוק ןיא טקילײטַאב טשינ

 .ךוב-רוכזי סָאד ןבעגסורַא ןיא



 דנאבראפ רעזדנוא ןופ גנולקיווטנא יד

 קראידוינ ,ןייטשרעלעג לרעב

 רָאי קיסיירד ןוא ייווצ רעבירַא ןיוש .עקירעמַא ןיא ךיא ןיב רָאי קיצרעפ יו רעמ ןיוש

 ,עקירעמַא ןיא טבעלעג ךיא בָאה ןבעל ןיימ ןופ לטירד-ייווצ יו רעמ .הטיחש רעד ךָאנ

 עניימ .רזעילא ןוא קחצי ,ןיז ענעטָארעג ,ענייש ייווצ ןריובעג רימ טָאה ערָאד עביל ןיימ

 -- רזעילא ןוא ךעלעניז ריפ ןיוש טָאה קחצי .טַאהעג הנותח ךיירגלָאפרעד ןבָאה ןיז

 ..סבלַאה ַא טימ ןייא

 ןעוועג זיא טָאג רעבָא ,סמערַאװ ןוא סטלַאק טכַאמעגכרוד עקירעמַא ןיא בָאה ךיא

 ענעפָא ןַא ,ןייז קידנעטש טעװ ןוא ,ןעוועג קידנעטש זיא זיוה ןיימ ןיא ...רימ וצ טוג

 ,טניירפ ןיימ רע זיא ,ןייז טשינ לָאז'ס רעוו ;רעשטשישזָאר ןדעי רַאפ לעיצעּפס ,ריט

 .החּפשמ ןיימ

 עטסעב ןוא עטסנעש יד ןופ ענייא זַא ,טגייצרעביא ןבעל ץנַאג ןיימ ןיב ךיא

 זיא סָאד .ערעדנַא טימ "ךיז ןלייט , זיא ןכעלקיוורַאפ ףרַאד שטנעמ ַא סָאװ ןלַאעדיא

 סָאװ טנעמעצ רעד זיא סָאד .ןעמַאװצ רעשטשישזָאר זדנוא טלַאה סָאװ ,ליפעג סָאד

 .אנקמ זדנוא ןענעז ,רעשטשישזָאר ןייק טשינ ,ןשטנעמ עדמערפ .זדנוא טקינייא

 .טעטש ערעדנַא רַאפ רעטסומ סלַא ןעניד רימ

 ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןענעז ןרעגַאל יד ןופ םיטילפ ןעוו ,המחלמ רעד ךָאנ דלַאב

 .טנעקעג בָאה ךיא לפיוו ןפלָאהעג ןוא ,ןעמונעגפיוא ייז ךיא בָאה

 ףיוא ןטעברַאפ קרָאירינ ןיא רעשטשישזָאר עלַא ךיא בָאה רעטעּפש ןרָאי טימ

 ןפַאש וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב קימיטשנייא זיא גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא .טנוװַא-תבש ַא

 הטילפה תיראש, :טגעלעגרָאפ בָאה ךיא סָאװ ןעמָאנ ןרעטנוא עיצַאזינַאגרַא יד

 רַאפ לארשי ןייק ןקיש וצ טלעג ןפַאשעג רימ ןבָאה טנװָא ןבלעז םעד ."ה'צשי'זורד

 ןופ טכַאנוצ-תבש ןטצעל ןדעי ןפערט ךיז ןגעלפ רימ .עסַאק םידסח תלימג רעד

 .שדוח ןדעי

 .רעסערג ןוא רעקרַאטש ןרָאװעג זיא קרָאיינ ןיא החּפשמ רעשטשישזַאר יד

 ןייז ןופ געוו ןייז ףיוא ,ה"ע קאוודָא לשרעה ןעמוקעג זיא ןטנוװָא יד ןופ םענייא וצ

 יו ןעגנואיצַאב ערעזדנוא ןופ טקיצטנַא ןעוועג זיא רע .לארשי ןיא ךוזַאב ןטשרע

 יז ןענעק סָאװרַאפ .ןעװעג אנקמ רעיײז זדנוא טָאה רע ןוא רעטסעווש ןוא רעדירב

 ?עדַאנַאק ןיא ךַאז ַאזַא ןבָאה טשינ

 טלייצרעד טָאה רע .ןַאמרעקוצ עינעס וצ ָאטנָארָאט ןייק ןרָאפעג רע זיא זדנוא ןופ

 ןבָאה ייז .ךַאז עבלעז יד ןָאט וצ ןסָאלשַאב ןבָאה ייז ןוא זדנוא ייב ןעזעג טָאה רע סָאװ

 היהש השעמ, .שארב דמלמ המלש טימ עדַאנַאק ןיא רעשטשישזָאר עלַא ןפורעגפיונוצ

 .ןבױהעגנָא סע ךיז טָאה ױזַא -- "היח ךכ --

 טייקכעלקריוו טרעוו סםולח רעד

 זיא קנומ לסָאי יװ םעד ךָאנ לעיצעּפס ,ןקינייּפ קידנעטש ךימ טגעלפ ןסיוועג ןיימ

 ,טלייצרעד רימ טָאה רע .ןטַאנָאמ ריפ רימ ייב טעברַאעג ןוא קרָאי-וװינ ןייק ןעמוקעג

 ןעמעוו ייב ,יוג ַא ייב לכעל-םעדיוב ַא ךרוד ,ןגיוא ענעגייא ענייז טימ ןעזעג טָאה רע זַא

 .עטסרעייט ןוא עטסביל עניימ ןופ רבק םעד ןוא הטיחש יד ,ןטלַאהַאבסיױא ךיז טָאה רע

 רענייק זַא ,תודע רעקידעבעל ַא .רבח רעכעלנעזרעּפ ַא סלסָאי רעדורב ןיימ ןעוועג זיא רע

 .רעטצעל רעד ןיב ךיא זַא ןוא ,רעמ טשינ טבעל עילימַאפ ןיימ ןופ

 ןוֿפ רעטייוצ טסייטש) ןייטשרעלעג לרעב

 רַאֿפּפַא ןוַאֿפ םירבח טימ ךיז טנגעזעג (סקניל

 .עקירעמַא ןייק שטשישזַאר ןופ
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 ןייק טשינ רעבָא ,הבצמ ַא ןלעטשוצפיוא טכילפ ןקילייה ןיימ טליפעג בָאה ךיא

 וו ,עיצוטיטסניא עלערוטלוק עקידעבעל ַא רָאנ -- ענרענייטש רעדָא ענרעצלָאה

 ןעגנוניימ טימ ןלייט ךיז ,ןענרעל ,ןסעומש ,ןעמוקנעמַאזוצ ןענעק ךיז ןלָאז ןשטנעמ

 ןלַאעדיא עשידיי ענייש יד ןגעלפ ןוא

 ןעוועג זיא קינרוקש לווייפ ןעוו .לארשי ןיא ןייז ףרַאד סָאד זַא ,ןסָאלשַאב בָאה ךיא
 ה"ע עמַאמ ןייז טכוזַאב טָאה רע יװ םעדכָאנ ,1956 ןיא קרָאי-ינ ןיא ךוזַאב ַא ףיוא

 ןיימ ךיא בָאה ,ליזַארב ןיא רעדירב ענייז וצ געוו ןפיוא ןוא ָאדַארָאלָאק-רעװנעד ןיא
 .רעייז ריטקעּפסער ךיא ןעמעוו ,ןעלווייפ טגיײלעגרָאפ ןַאלּפ

 ןיא לָאמ ןייא רָאנ רעשטשישזָאר טעז רע זַא ,טגָאזעג טלָאמעד רימ טָאה לווייפ

 יד יוװ םיניינע ןיא קיטעט טשינ זיא רע זַא ןוא הרכזא רעכעלרעי רעד ףױא ,רָאי "ט?רעלעג אאוָאד ןוא גָאב רַאּפ טעקנַאב
 .ןלָאפעג םיא זיא קנַאדעג ןיימ רעבָא ,ערעדנַא ןוא עסַאק םידסח-תולימג יע יע

 -כרודַא סיוטש ןקיטכיר םעד ןגירקעג בָאה ךיא ןוא טומ ןבעגעגוצ רימ טָאה סָאד
 ויטקַא רעוו ןוא קירוצ רָאפ וד , :טגָאזעג ןעלווייפ ןַאד בָאה ךיא .םולח ןיימ ןריפוצ
 ךשמ ןיא ,"םשה הצרי םא. זַא ,טגָאזעגוצ בָאה ךיא ."טלעג ןקיש ריד לע ךיא ןוא
 םעד טַאהעג טשינ ןַאד בָאה ךיא ןכעלקריוורַאפ ןַאלּפ םעד רימ ןלעװ רָאי יירד ןופ

 ,ןטסָאק טעוװ סע לפיוו ןוא ןעמענ טלעג סָאד לעװ ךיא ּוװ ףירגַאב ןטסדנימ

 יָאר ערעזדנוא עלַא ןיא ןוא קינרוקש לווייפ ןיא ןוחטב ךַאסַא טַאהעג בָאה ךיא

 ,ןכעלקריוורַאפ קנַאדעג םעד ןענעק רימ זַא רעכיז ןעוועג ןיב ןוא ,טײלסדנַאל רעשטשישז

 רעכלעוו וצ ,זיוה ןיא רימ ייב גניטימ א ןפורעג ךיא בָאה טייצ רעקיטכיר רעד ןיא
 ירַאפ וצ ןַאלּפ ןיימ טגיילעגרָאפ בָאה ךיא .ןעמוקעג ןענעז רעשטשישזָאר עלַא טעמכ
 לע לבח. :ןגָאז רימ ןגעמ ייז ףיוא סָאװ ,ערעייט ערעזדנוא ,קירעהעג יוװ ,ןקיביײא

 ןסָאלשַאב ןבָאה רימ .גלָאפרעד רעסיורג ַא ןעוועג זיא טנוװָא רעד ."ןיחכתשמ אלו ןידבאד
 ןענעז עכלעוו ,רעשטשישזָאר עקילָאמַא ,"עידרַאװג רעטלַא; רעד טימ ןדניברַאפ ךיז

 יז ןבָאה רעדייל רעבָא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ ןופ ,ןרָאי עגנַאל ָאד ןיוש
 .זדנוא טימ ןטעברַאטימ טלָאװעג טשינ

 ףךרוד ןסיוו טזָאלעג ,רעשטשישזָאר ןופ םוקנעמַאזוצ ַא ןפורעג רעטעּפש בָאה ךיא
 ןופ ןוא עדַאנַאק ןופ טסעג טַאהעג ןבָאה רימ .ןָאפעלעט ןכרוד ןוא עסערּפ רעשידיי רעד
 ,ה"ע ןעינָאס טימ ךדמלמ המלש ,ןַאמרעקוצ עינעס ןעמוקעג ןענעז'ס .רעטרע ערעדנַא

 םוצ ןעמוקעג ןענעז עלַא .סעמַאש עלערימ ןוא לדנעמ ןוא (יקסראבארג) רעגרעב עינָאס

 ןופ רענייא סלַא ,ןסעגרַאפ טשינ טנװָא םעד לָאמנייק לעװ ךיא .טנװָא ןקידבוטיםוי
 .ןבעל ןיימ ןיא עטסכיײרגלָאפרעד עניימ

 םולח רעד זַא ,ןעזעג בָאה ךיא .רַאלָאד 4000 טרָא ןפיוא ןפַאשעג ןבָאה רימ
 ,טניימעג רעירפ בָאה ךיא יו ,רָאי יירד יד יו רעירפ ךַאסַא טייקכעלקריוו טרעוו
 ,ה"ע עינאס ןוא דמלמ המלש ,יורפ ןייז ןוא ןַאמרעקוצ עינעס טימ ןעמַאזוצ ,בָאה ךיא
 רעלעיציפָא רעד ייב ןייז וצ ןעוועג הכוז -- ה"ע ךילרע עקשָאי ןוא רעגרעב עינָאס
 ןַא ,1961 סראמ ןט311 םעד תבשייאצומ ,שטשישזָאר-תיב רעזדנוא ןופ תיבה-תכונח
 ..ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק לעװ ךיא סָאװ טנוװָא

 ךַאסַא ,ןפלָאהעגטימ בָאה ךיא סָאװ םעד טימ ןוא וטפיוא םעד טימ ץלָאטש ןיב ךיא
 םענעעשעג ַא רַאפ טכַאמעג ץלַא סָאד טָאה טעברַא ךַאסַא רעייז ןוא טלעג ךַאסַא ,ןשטנעמ
 ַא ןבָאה רימ .ןפלָאהעגטימ טָאה סָאװ ,ןקיצנייא ןדעי חוכירשיי ןסיורג ַא .טקַאפ

 .תורוד רַאפ טנעמונָאמ ןקידעבעל

 ׁשטשישזארירפס רעד

 ,גנומענרעטנוא עסיורג ערעדנַא ןַא רַאפ טלעג ןוא תוכ ןוא טייצ רימ ןעמדיוו טציא
 ,לטעטש ןצנַאג םענופ גנוקיבייארַאפ עטסנעש יד ןייז ףרַאד סָאװ ,שטשישזָאר-רפס םעד
 ןייז טעווס זַא ,ףָאה ןוא טַאט ןוא טַאר טימ סנטייוורעד ןופ ןפלעהטימ ךימ ימַאב ךיא
 .ץלָאטש ןייז ןלעװ רימ ןְכלעוו טימ ,גלָאפרעד רעסיורג ַא

 ןוא טייצ ליפ ױזַא ןעמדיוו ןוא ץיּפש רעד ןיא ןעִייטש עכלעוו ,םירבח יד רַאפ
 .ןשטניוו עקיצרַאה רָאנ ךיא בָאה -- גנומענהעטנוא רעזעידנַארג רעד רַאפ חוכ
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 רעטומלרעֿפ רעדיוב יד .סרעטומלרעפ יד

 ביוהנא ןיא עקירעמא ןייק טוירגימע ןבָאה

 סיילֿפ סיורג טימ .טרעדנוהראי ןטס*20 ןוֿפ

 ערעװוש עטשרע יד טכאמעגכרוד ייז ןבאה

 טייצ רעד טימ ןבאה ןוא גלאֿפרעד טימ ןראי

 ערעייז ןיא ןעגנוכיירגרעד עסיורג טאהעג

 ןענעז ייז .ןעגנומענרעטנוא עכעלטֿפַאשטריוװ

 ןופ יורֿפ ןוא רעטומלרעפ בייא דובכל טעקנאב

 ןוא ןבעל ןשידיי ןכעלטפאשלעזעג ןיא וויטקא

 .לארשי ראֿפ סעיצקא עלא ןיא לייטנא ןעמענ

 -תיב רַאֿפ סערעטניא רעייז ךיוא זיא סיורג

 סיואמ רימ ןעעז דליב ןֿפױוא .שטשישזאר

 לואפ ,(רעוונעד) יראד ןוא בייא ,ענימ ןוא

 ןוא ןעב ,ילרעש ןוא ווייד ,עצלייב ןוא ל"ז

 .קאמירֿפ סעס ןוא צץ"ש סעס ,ןיב

 לשיפ ראֿפ ןוא ,,ודאראלאקירעוונעד

 ,יױרֿפ ןוא ןאצאק

 סעד ןעמוקַאב רעטומלרעֿפ פיליפ ןוא עצלייב

 יד ןוֿפ דנַאברַאֿפ רעשטשישזַאו ןוֿפ רעכעב

 ןוא שָאדואקיטאלבצראווש רתסא ןופ טנעה

 .רומראמ הירא

 סועטומלרעפ יד
 ישמ עטגייוצרַאפ ַא ןענעז סרעטומלרעפ יד

 סיורג טימ טײרּפשרַאֿפ זיא סָאו ,החפ

 ןוא ןטַאטש עטקיניײארַאֿפ יד ןיא ןעעטנַא

 ןוא ָאדַארָאלַאק ,רעוונעד ןיא סרעדנוזַאב

 .ןַאטגנישַאוװ

 -עג ןשימָאנַאקע ןפיוא וויטקַא ןענעז יײז

 ַא .ןכיירגרעד עסיורג וצ ןעגנַאגרעד ןוא טיב

 ,טנַארגימע יד ןענעז ,סיילפ רעייז קנַאד

 -עטשרע רעד רַאֿפ ןעמוקעג ןענעז סָאװ

 ןרָאװעג ,טנעה עקידײיל טימ המחלמ-טלעוו

 -טענזיב ןוא רעמענרעטנוא-יוב עכעלגעמרַאֿפ

 .םענרַאֿפ ןסיורג ןיא טייל

 טַאהעג קידנעטש ןבָאה סרעטומלרעּפ יד

 ןנעלטּפַאשלעזעג ןרַאפ ליפעג רעדנוזַאב ַא

 ןבָאה םוטעמוא .ןבעל ןשידיי ןלערוטלוק ןוא

 -- הליהק עשידיי יד ןעיוב ןפלַאהעג ייֵז

 -סניא ערעדנַא ןוא ןקעטַאילביב ,סעלוש ,ןלוש

 רענַאקירעמַא סָאד עכלעוו טימ ,סעיצוטיט

 .צלָאטש יױזַא זיא םוטנדיי

 ןפיוא ייס ןרענַאיּפ עקיטכיר יד ןענעז ייֵז

 ײס ןוא טימעג ןשימָאנַאקע סענײמעגלַא

 ,ןפַאשעג סָאד ןבָאה ייז .טיבעג ןשידיי ןפיוא

 זיא עקירעמַא ןיא בושי רעשידיי רעד זַא

 .טפַארק עקרַאטש  ַא ןרָאװעג ןוא ןסקַאוועג
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 ןײיק ןרָאפעגקעװַא זיא רעטשרע רעד

 ןיא .1907 רַאי ןיא (סירָאמ) השמ עקירעמַא

 ןיימ רעטעּפש ןוא בייא ןעמוקעגנַָא יא 2

 סָאװ ,עילימַאּפ עצנַאג ספלָאוװ-ןבואר רעטעפ

 -כעט ייווצ ןוא ןיז ףניפ ןופ ןענַאטשַאב זיא

 ןוא סחנּפ קעװַא ןענעזג עטצעל יד .רעט

 .1922 ןיא רעדניק ערעייז ןוא עצלייב

 -ַאב ךיז ןריסערעטניא סרעטומלרעּפ יד

 ןוא ,דנַאברַאֿפ רעשטשישזָאר ןטימ סרעדנוז

 טכוזַאב ןבָאה ל"ז סחנּפ ןוא בייא ,סירָאמ

 ןינב םעד ןפיוק ןפלָאהעג ,שטשישזָאר-תיב

 .ןטיײקיטעט ענייז טציטשעג ןוא

 ,לארׂשי ןיא ןעוועג ןיא ל"ז סחנּפ ןעוו

 -עטניא ךיז ןעצלייב טימ ןעמַאזוצ רע טָאה

 םעד טימ ,שטנעמ-סקלָאֿפ םעד טימ טריסער

 סָאװ סעלַא טימ ןוא ןלוש יד טימ ,רעטעברַא

 .דנַאל ןיא ןֿפַאשעג טרעוו

 -ניא ,םינבר ןוֿפ םמַאטש סָאװ ,עצלייב

 -טנגוי ײד ןופ לארשי טימ ךיז טריסערעט

 .ןרָאי

 עטפַאהרעטסומ ַא ןענעז סרעטומלרעּפ יד

 יאוולה :ןגָאז ןעק'מ עכלעוו ףיוא ,החּפשמ

 .לארשיב םתומכ ובריו

 טעוו רוד רעגני רעד זַא ,ןפָאה רימ

 טעוו ןוא תודימ עלעדייא ,ענייש יד ןענשרי

 רעד ןופ טײק ענעדלָאג יד ןדימש רעטייוו

 .החפשמ

 סרעטומלרעפ יד טימ גנודניברַאפ רעזדנוא

 ןײמ סָאו ,טימרעד ןביוהעגנָא ךיִז טָאה

 טָאה ,ל"ז יקסראבארג רזוע-בקעי 'ר ,עדייז

 עדלעז רעטכַאט עקיצנייא ןייַז ןבעגעגסיוא

 רעד ,עקַאט רע .רעטומלרעּפ ףלָאוװ-ןבואר וצ

 יד ןסיוטשעג ,טלייצרעד'ס יװ סע טָאה ,עדייז

 ...םיל רבעמ ןרָאּפ רעדניק

 יקסראבארוג השמ

 עקיש ןוא יורֿפ ןוא רעטומלרעֿפ בייא : ןביוא

 .שטשישזָאו-תיב ןיא ערדיוו

 ןופ רעטומלרעּפ פיליפ ןוא עצלייב : ןטימניא

 .שטשישזָאר-תיב ןיא ,.לָאק ,רעוונעד

 עצלייב ןוא ּפיליֿפ טסעג יד טימ :ןטנוא

 .צוועש לקנעי ןוא עדלָאו ןוא ,רעטומלרעּפ

 השמ ,רומראמ הירא ,ןייבשיפ השמ :ןציז

 ,(שָאדראק) טאלבצראווש רתסא ,םיובנזאר

 ,רומראמ אילעמ ,רואינש אניז ,(עוויר ןרהא

 .רעלעג הינאֿפ ןוא תשמ

 םסאפטדמע17 םע10טעמ14 1202
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 סדאסטודס86 חשוססאוס
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 (...וינעיוט) אפור היבוט

 ןיא ,ןעגנַאגעג םיא טימ ןעמַאזצ ןיב ךיא

 זיא רע .הבישי ןיא ,ןרָאירעדניק עירפ יד

 ןוופ ּפעלק טּפַאכעג ,רבח רעטוג ַא ןעוועג

 ענייז בילוצ לָאמעלַא טשינ ןוא הנוי 'ר ןיבר

 "סיבוט םישעמ ,, יד בילוצ רָאנ ,ןעײרעֿפיטש

 סםעד ןייגרעד ןגעלפ סָאו ,הרבח ערעדנַא ןופ

 -סיוא טשינ טָאה רע רעבָא }ןרָאי יד ןיבר

 ...ןבעגעג

 ביל ,דניק טנוזעג ,ןייש ַַא ןעוועג זיא רע

 .סַאג ןיא ןפיױלמורַא ןוא ןליּפש ךיז טַאהעג

 -עג טשינ םיא (יא רדח םענופ הרות יד

 .ןײרַא ּפָאק ןיא ןעגנַאג

 סָאװ ,ןלַאפנייא ענייש טַאהעג טָאה רע

 סעד טשינ רָאנ ,םידימלת עלַא ןלעפעג ןענעז

 ןפורעג םיא רע טָאה רַאפרעד ,הנוי 'ר ןיבר

 סָאד, ןוא "וינעיוט, זַא ןוא ..."וינעיוט,

 (דמלמ םינוב ןעמ טניימ סָאד) "לטידנַאב

 סָאד טָאה ,ךעלקיטש ערעיײיז טכַאמעג ןבָאה

 ןכעליירפ רָאג ַא ןעמוקַאב רדח ןיא ןבעל

 ' ...ןעגסיוא

 -כל שטשישזָאר:תיב ןיא טעקנַאב ןפיוא

 היבוט טָאה ,לארשי ןיא טיזיוו ןייַז ךוב

 -פורַא ךיז רע טָאה לָאמניײא זַא ,טלייצרעד

 םיא ףיוא ןטירעג ןוא ריזח א ףיוא טצעזעג

 רעד .טניוװעג ןבָאה ייז ּוװ ,סַאג רעד ןיא

 ןבָאה רעדניק יד ןוא טעשטירעג טָאה ריזח

 ,דרעפ א ףיוא ןטײר ןעק'מ זַא :טכַאלעג

 . ריח ַא ףיוא טשינ ןעמ ןעק סָאװרַאפ

 ןעגנולעג עילימַאֿפ ןייז זיא 1930 ןיא

 טָאה רע ּוװ ,עקירעמַא ןייק ןרַאפקעװַא

 שיבײל רעדורב ןייז .ןבעל יינ ַַא ןביוהעגנָא

 ,עקירעמַא ןיײיק טזָאלעגנײרַא טשינ ןעמ טָאה

 ,ךעבענ ,זיא רע .טײקנַארק ןעגנול ןייז בילוצ

 .שטשישזָאר ןיא ,ןילַא ןבילבעג

 רעדניק ענייז טימ היבוט טניוו טצעי

 גלָאפרעד טָאה ןוא ,ַאדירַאלֿפ ,ימַאימ ןיא

 רעקיצרַאהטוג ַא זיא רע .סענזיב ענייז ןיא

 ןדעי ןפלעה וצ טיירג ,סייוודניק יו שטנעמ

 .טייצרעדעי וצ הבוט ַא ןָאט ןוא סענייא

 רעשטשישזָאר טימ ךיז טריסערעטניא רע

 טעטימָאק םוצ טקיש ןוא טײלסדנַאל

 -טיירב ןייז ,טייצ וצ טייצ ןופ ,לארשי ןיא

 .עציטש עקיצרַאה

 עדַאנַאק ,רעלימ לָאס

 עקסאי ,ערדיוו סיליפ דובכל טעקנַאב :ןביוא

 דראבמילק האל .אֿפור היבוט ןוא דלאוו

 .רעדיל:טקלַאֿפ טגניִז

 ןיא אפור היבוט ןוא ערדיוו סיליפ : ןטימניא

 .שטשישזָאר-תיב

 -פיוא רעד רַאֿפ טקנַאד אֿפוו היבוט :ןטנוא

 .עמַאנ
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 ישא ראס א סע לא

 טל ןָאשוטיטסנ ָאמ
 א ָאר רעמשרק :

: 

 תיובה תוצראב 'צשייזור יאצוי ןוגוא

 םירבחה .ה'צשיזורד הטילפה תיראש, םשה תֹא ןוגראה אשונ תירבה תוצראב
 - + : םה ,םירוסמהו םיליעפה

 דובכ-אישנ שמשמ אוה התע .ןושארה שאריבשויחו דסיימה -- ,ןייטשדלג (לרב) באב
 תוצראב ןוגראה יעצבמ לכב ףתתשמו ץראב ןוגראב השענה לכל רע אוה .ןוגראה לש

 : ןייארעפ םגנוציטשרעטנוא "ןיטיח תועמ , ונל חלושו לארשיב ןוגראה םע קודה םיבתכמירשק םייקמ אוה ,תירבה
 ונלש תוינכתה לכ עוציבב ליעפו תובורק םיתעל לארשיב רקבמ אוה .חספה ברקתהב | הא

 .ןוגראה ירבחל ןימלע-תיבל התוא שדיקו המדא תקלח שכר ןוגראה 0 4 3 י
 ,תירבה תוצראב ןוגראה שאר בש'י -- ןזור ךורב

 .הריכזמ -- רפט הלב

 ,רבזג -- סרימורק היסז

 ,םיליעפ םירבח -- הרדיוו הקישו סיליפ ,אפור היבוט ,רטומלרפ לואפ

 איילן

 .הרייקקיהוולוספיסאוו

 - טרעטרַאשטעג-

 ןעד

 אוילושזד ,4

6 

 ֶק
 טעדגירגעג:

 ןעד
 אוימ ,
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 * טאאנוטשיהיוקנטטנאש וע
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 קרָא ןינ | :

 1917 רעבמעווָאנ ,24 ןעד גנומומ םיוב טריטּפָאדַא

 ןייראפ סגנוציטשרעטנוא רעשטשישזארו רעטשרע ראק קמה סא ץי האפ קה רעמאא
 םשה תא אשנ ןוגראה ,19123 תנשב רבכ 'ץשי'זור-יאצוי לש ןוגרא םקוה קרוי-זינב 9 וע 22 הרע 1 : | .טס וסנעלוד 19214 ,רעטנורּפ ןַאמגיי היא

 םיאיצשיזור לש הנושאר תודחאתה) "ןייראפ סגנוציטשרעטנוא רעשטשישזָאר רעטשרע;

 הנושאֹרה םלועה תמחלמ ינפל יכ ,םירבח לש תובר תואמ ףיקה אוח ,(תידדה הרזעל

 .היסורב םידוהיה יזוכירב וטשפתהש םימורגופה ללגב ונריעמ הקירמאל םירגהמה ובר
 ץ"ש םס רמ .הרזה ץראב תושקה הקוצמה תועשב םירבחל רוזעל התיה ןוגראה תרטמ

 ,ומויקל 18"הו 12-ה לבויל ןוגראה איצוהש תורבוח יתשו ןונקתה תרבוח תא ונֹל איבה
 תוריסמב והערל שיא םיגאוד 'ץשיזור-יאצוי ויח המכ דע םידמל ונא הלא תורבוחמ

 הז רובצ ןגראל ועדיש ,םירשכומו םינמאנ םינקסע ואצמנ ךימת יכו תונמאנבו

 | ולענ תורטמל
 הדמע ושארבש ,לארשיב דעװה םע רשק םג ומייק הינשה םלועה תמחלמ תפוקתב

 לש ותושארב קרוי-"ינב ריעצה ןוגראה םקשמ םלוא .שיבג האל הרקיה ונתרבח זא

 הינשה םלועה תמחלמ ינפל תירבה תוצראל ואבש םירגהמה תא ףיקהש ,ןייטשרלג באב
 לכ ומייק אלו ודחאתה אל םה ,תפתושמ הפש םינוגראה ינש ואצמ אל ,הירחאלו

 .םהיניב רשק
 ,רגייז רמ םע ,ןייטשרלג באב לש ותמזיב ,יתשגפנ קרוי-וינב 1957-ב יתרקיבשכ

 -תיב ןיבו קיתווה ןוגראה ןיב רשקה שודיחל איבהל הרטמב ,קיתווה ןוגראה יליעפמ
 תוביסמ ,יתחלצה אל ירעצל .קרוי-וינב םינוגראה דוחיאל לועפלו לארשייץראב 'ץשייזור

 ריעצה ןוגראה םעו ונתא רשקה תא שדחל וילע עיפשהל ,םויה דע יל תונבומ יתלב

 | : קרוי-וינב
 תביתכבו 'ץשי'ור-תיב תשיכרב ףתתשה אל הז בושח רוביצש םירעטצמ ונא

 ",ץשי'ןור-רפס

 4 קרָאו ןונ
 * "רשי יז רשע יא שר לאלב/ עט ט - 2

 ילאימחר ונבא
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 4 4 ָּו

 עדאנאק ןיא דנאבראפ רעשטשישזאר

 ילאימחר רנבא

 טעטימָאק ןויטקַא םעד רעבָא ,שטשישזָאר ןופ תוחּפשמ עטלייצעג ןבעל עדַאנַאק ןיא
 עקימַאטשּפָא ליפ ייז ןשיװצ ,םירבח לָאצ עסיוועג ַא ןרירטנעצנָאק וצ ןעגנולעג זיא
 ,ערעדנַא ןוא קצול יוװ ,ןליוּפ ןוא ןילָאװ ןופ טעטש ערעדנַא ןופ

 יראה ןופ ןעמָאנ םעד טגָארט עדַאנַאק ןיא רעשטשישזָאר יד ןופ דנַאברַאפ רעד
 ,דנַאברַאפ ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא רעכלעוו ,ל"ז קַאװדָא

 :רעוט ענעבעגעגרעביא עדנעגלַאפ יד ןעייטש דנַאברַאפ ןופ שארב

 -- רעלימ לאס

 ךיז טניפעג ןוא לארשי רָאי סעדעי הנליא יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ טכוזַאב רע : רעציזרָאֿפ

 ךוב-רוכזי ןופ עיצקַאדער רעד ןיא ךיז טקילײטַאב רע .םישדח עקינייא זדנוא ןשיווצ ָאד
 .לארשי ןיא ןוגרא רעזדנוא ןופ ןעגנומענרעטנוא ערעדנַא עלַא ןיא ןוא

 | -- סעמאש לדנעמ ןוא עלערימ
 םעד טייצ עיירפ ןוא עיגרענע ,חוכ ןצנַאג רעייז ןעמדיוו סָאװ ,רעוט ענעבעגעגרעביא

 ,לארשי ןיא ןוגרא רעזדנוא ןוא דנַאברַאפ רעשטשישזָאר רעדַאנַאק

 ןופ םישודק יד ךָאנ הרכזאיקנעדנָא ןַא זה רעייז ןיא רָאּפ טמוק רָאי סעדעי

 ליבַאטס זדנוא ןקיש ייז .דנַאברַאפ רעדַאנַאק ןכרוד טנדרָאעגנייא טרעוו סָאװ ,שטשישזָאר

 ןענעז ןוא זדנוא טימ ץנעדנָאּפסערָאק עטפָא ןַא ןריפ ייז .טלעג עמוס עסיוועג ַא רָאי סעדעי

 גנוריזילַאער רעד ןיא ןוא שטשישזָארירפס םעד ןטיירגוצ ןיא טקילײטַאבטימ ןוא וויטקַא

 ,רענעלּפ ערעזדנוא עלַא ןופ

 ןאסנאמ דוד רייד ברה
 -טסכעה ַא טייקיטעט ןייז וצ ןעיצוצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה ,עדַאנַאק ןיא טעטימָאק םעד

 .ןָאסנָאמ דוד ר"ד בר םעד -- ,טייקכעלנעזרעּפ עלופכייר רָאג זיב ןוא עטנַאסערעטניא

 ףיוא סעמַאש לדנעמ ןוא לוימ ,רעלימ לָאס

 רעשטשיצזָאו יד רַאֿפ עדַאנַאק ןיא הרכזא ןַא

 .םישודק
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 .ןָאסנָאמ דוד ר"ד בוה

 -אק ןיא טיילסדנאל רעשטשישזאר עֿפורג א

 ,ל"ז עינאס ןוא רעלימ לאס :1960 ןיא עדאנ

 עולָאג ןוא לדנעמ ,סעמַאש לרימ ןוא לדנעמ

 ,חנינֿפ ןוא (דמלמ) רעלימ םעניב ,ןאמשיפ

 ןוא רוהניגס ןתנ ,ךילרע עקשָאי ןוא קילורס

 טציז ייר רעטשרע רעד ןופ ןטימ ןיא .יורֿפ

 .(יקסראבארג) רעגרעב עינאס
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 סלַא עדַאנַאק ןיא ןוא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא טסוװַאב זיא ןָאסנָאמ ר"ד

 רַאפ טגרָאז רע .ץרַאה םערָאװ ַא טימ דיי ַא סלַא ןוא טסינויצ רענעבעגעגרעביא

 רַאפ ,תמייק-ןרק ןרַאפ ליפ ךיוא טוט ןוא טסייג עשידיי ןיא רוד ןגנוי ןופ גנואיצרעד רעד

 ןופ טייקיטעט רעד ןיא לײטנָא ךיא טמענ רע .הילע רעד רַאּפ ןוא תורדתסה רעד

 -טניירפ ןוא טייקכעלרעדירב ,גנורעטנענרעד רעד רַאפ טגרָאז ,ןדנַאברַאפ עשידיי טשינ

 .רעגריב ערעדנַא ןוא ןדיי ןשיווצ טּפַאש
 ןופ ןטסנידרַאפ יד ּפָא רעיײז ןצַאש טעטימָאק רעדַאנַאק ןופ םירבח ערעזדנוא

 ןענעז ייז ,טייקכעלנעזרעּפ עטפַאהרעטסומ ַא סלַא םיא ןענכײצַאב ןוא ןָאסנָאמ ר"ד

 רעד טימ ןוא דנַאברַאפ םעניילק רעזדנוא טימ גנוריסערעטניארַאפ ןייז טימ ץלָאטש

 ןעמוק ֹוצ גהונ ךיז זיא רע .טײלסדנַאל רעשטשישזָאר יד טעטסייל רע סָאװ ףליה

 קידנעייז .ןייא ןענדרָא עדַאנַאק ןיא םירבח ערעזדנוא סָאװ הרכזא רעד וצ רָאי סעדעי

 ןבָאה רימ ןוא שטשישזָאריתיב םעד טכוזַאב ךיוא רע טָאה לארשי ןיא ךוזַאב ַא ףיוא

 שטנעמ ןרעייט ַא םיא ןיא ןעעז רימ .םיא טימ ןסעומש וצ דובכ םעד טַאהעג

 | .דיי ןטצעשעגכיוה ןוא

 -- רעגרעב יאול ןוא עינאס
 ןבָאה עכלעוו ,עטשרע יד ןופ ןעװעג ןענעז ,עדַאנַאק ןיא עינראס טָאטש רעד ןופ

 .שטשישזָאר-תיב םעד ןדנירג ןופ קנַאדעג םעד טציטשעג גנורעטסייגַאב סיורג טימ

 דרַאנָאעל ןוז רעייז ןעוו ןוא טעטימָאקייוב םענופ ץיּפש רעד ןיא ןענַאטשעג ןענעז ייז

 רע סָאװ טלעג עצנַאג סָאד טעדנעּפשעג יז ןבָאה ,הוצמ-רב ןרָאװעג זיא (רעזָאל)

 ;שטשישזָאר-תיב ןרַאפ ןינב םעד ןפיוק וצ הוצמ-רב ןייז וצ תונתמ סלַא ןעמוקַאב טָאה
 .גָאט ןקיטנייה ןזיב ןעמוקַאב ןבָאה רימ סָאװ הנתמ עטסערג יד זיא סָאד

 עקימַאטשּפָא ערעדנַא ףיױא טקריוװעג ךיוא ייז ןבָאה םישעמ עטוג ערעייז טימ
 ,לארשי ןיא גנומענרעטנוא יד ןציטש ןלָאז ייז ,שטשישזָאר ןופ

 קורדסױא סלַא ןוא גנוטסייל עסיורג רעייז ּפָא רעייז טצַאש שטשישזָאריתיב

 ייֵז רימ ןבָאה ןטַאט עקיטעטליוו ערעייז רַאפ גנונעקרענָא ןוא טײקרַאבקנַאד ןופ
 רעביבאילת רעזדנוא טריצַאב סָאװ ,(לעפַאט-ןרע) דובכה-חול םעד ןיא ןבירשעגניירַא

 ,םייה רעשטשישזָאר



 סעמאש לדנעמ ןוא עלערימ

 ילאימחר רנבא

 ןוא טיילסדנַאל רעשטשישזָאר יד ןופ דנַאברַאפ רעדַאנַאק םעד ןיא טסייג רעקידעבעל רעד

 -- ןדנַאברַאפ רעשטשישזָאר ערעדנַא עלַא ךיוא טריזיויטקַא סָאװ ,חוכ רעוויטקַא רעד
 ,סעמַאש עלערימ זיא

 יד וצ -- רקיע רעד ןוא ןשטנעמ וצ עביל .טייקנבעגעגרעביא ,עיגרענע ריא
 טקריװַאב טָאה ,החּפשמ ַא שיטקַאפ ריא רַאפ ןדליב עכלעוו ,טָאטש ןופ עקימַאטשּפָא

 רעקידתושממ וצ לארשי ןיא ןוא ליזארב ןיא ,ןטַאטש עטקיניײארַאפ יד ןיא םירבח יד ךיוא

 ןענעק רימ עכלעוו טימ ןעגנוכיירגרעד וצ ןעגנַאגרעד רימ ןענעז ריא קנַאד ַא .טייקיטעט
 ,ץלָאטש ןייז

 1956 רעטניוװ ,לדנעמ ןַאמ ריא ןוא ריא טימ שינעגעגַאב ןיימ רימ ךיז טנָאמרעד'ס

 ןעוועג טשינ ןַאד ךָאנ ןענעז יז .יטיס קייל-טלָאס ,עקירעמַא ןיא טָאטש רעטייוו רעד ןיא

 וצ סעּפע, ןבערטש ןוא גנורעטסײגַאב יד רעבָא ,טנדרָאעגנייא שימָאנָאקע קירעהעג יו

 עכלעוו ,ערעייט יד ןופ קנעדנָא ןקיליײה םעד ןקיבייארַאפ ןוא עקידעבעל יד רַאפ "ןָאט
 ךימ ךיוא טָאה סָאד .טכָאקעג ייז ןיא טָאה ,הפוקת-ןברוח רעד ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז
 .םישעמ וצ טקעװרעד ןוא טקעטשעגנַא

 ןפלעה ךייא ןלעװ ַאד רימ ,טוט, :טגָאזעג רימ ןבָאה לדנעמ ןוא עלערימ ןעוו

 ןעמעו ףױא ָאד זיא סע זַא ,טסּוװעג ךיא בָאה ,-- "ןרעדָאפ ךיז טעװ סע רָאנ לפיוו
 .ןזָאלרַאפ וצ ךיז

 ןיא םירבח עּפורג ַא וצ רעטרעוװ עקיזָאד יד ןבעגעגרעביא שיטקַאפ בָאה ךיא ןוא

 ןיא קרָאי-וינ ןיא סרימָארק עקסיז ןוא ערדיוו עקיש ,ןעזָאר ךורב ןופ טייהנזעוונָא רעד
 ןייז לָאז "סעּפע, רעד זַא ,טגיײלעגרָאפ לרעב טָאה ָאד .ןייטשרעלעג לרעב ןופ זיוה

 טגָאזעגוצ ןַאד טָאה ןעמ .שטשישזָאר-תיב ַא לארשי ןיא רעשטשישזָאר יד רַאפ זיוה ַא

 ךוב-רוכזי ַא ןבעגסױרַא ,םידסח תולימג רַאפ ףליה ,זיוה ַא ןפיוק וצ ףליה עלעירעטַאמ

 .לארשי ןיא ןוגרא רעשטשישזָאר םעד ןופ רענעלפ ןוא ןעגנומענרעטנוא עלַא ןציטש ןוא

 לטָאמ ןופ זױה ןיא ,ליזַארב ןיא רעדירב עניימ טכוזַאב בָאה ךיא ןעוו ,רעטעּפש

 עקימַאטשּפָא ןופ עּפורג עסיורג ַא ןביולקעגפיונוצ ךיז טָאה ,ערדנַא ָאטנַאס ןיא גרעבסייוו

 טגָאזעגוצ טָאה רעכלעוו ,טעטימָאק ַא טריזינַאגרָא ךיז טָאה'ס ןוא שטשישזָאר ןופ

 ,ןַאלּפ ןקיזָאדמעד ןציטשרעטנוא

 ןבעגעגרעביא ךיא בָאה ,עזייר רעד ןופ לארשי ןייק טרעקעגקירוצ ךיז בָאה ךיא ןעוו

 ןרעטנוא קיטעט ןעוועג ןַאד זיא רעכלעוו ,ביבא-לת ןיא טעטימָאק םעד ןקורדנייא עניימ

 קיטעט ןעוועג ןַאד ןענעז טעטימָאק ןיא .שיבג האל הרבח רערעייט רעזדנוא ןופ ץיזרָאפ

 רתסא ,קעשָאראב םייח ח"לביו ,ל"ז ןירטיצ םהרבַא ,ל"ז יקסראבארג המלש :םירבח יד

 טנָאמרעד ,טעטימָאק ןיא רבח ַא ןעוועג ךיוא זיא סָאװ ,יקסראבארג השמ .ַא .א שאדראק

 טרָאד עקַאט ןזיא ,שטשישזָאר-תיב ַא ,לקניוו ןגייא ןַא ןגעוו קנַאדעג םעד זַא ,זדנוא

 גנוריזילַאער רעד וצ סיױטש ןכעלקריוו םעד רעבָא ,לָאמ עכעלטע ןרָאװעג טלדנַאהַאב

 רימ ןבָאה דנַאלסױא ןופ םירבח ערעזדנוא סָאװ גָאזוצ רעד ןבעגעג טָאה קנַאדעג םעד ןופ

 ןעמענ וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב ןַאד זיא'ס .גנומענרעטנוא רעד ןיא ןפלעה וצ ףיוא ,ןבעגעג

 -רַאפ זיא ןַאלּפ רעד .קנַאדעג רעזדנוא ןכעלקריװרַאפ וצ טעברַא רעד וצ וויטקַא ךיז

 רעד רַאפ טגרָאזעג טרָאד טָאה רעפעפ םייח .עניטנעגרַא ןיא ךיוא ןרָאװעג טכעלטנפע

 .ןַאלּפ םעד ןופ החלצה

 -עגפיוא ןרעו סעמַאש לדנעמ ןוא עלערימ

 ןוגרא ןופ ןירעדנירג ,שיבג האל ךרוד ןעמונ

 ןייק ןעמוקעג ןענעז ייז תעב ,ןשיזור יאצוי

 ןיא ךיק רעד ןוֿפ גנונעפע רעד וצ ,לארשי

 ןעמָאנ םעד טגָאוט סָאו ,שטשישזָאר-תיב

 .ה"ע רעלימ עינָאס ןוֿפ

2065 



 ייב עדַאנַאק ןוֿפ ןַאמרעקוצ ייֿפ ּוא עינעס
 .שטשישזָאר-תיב ןיא עמַאנּפױא ןַא

 ךעלרעייֿפ ןרעו סעמאש לדנעמ ןוא עלערימ
 .שטשישזאר-תיב ןיא ןעמונעגּפױא
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 יד טייקכעלטקניפ סירג טימ רָאי סעדעי זדנוא טקיש טעטימָאק רעדַאנַאק רעד

 ןיא טכירעגּפָא ןרָאי עטצעל יד טרעװ עדַאנַאק ןיא הרכזא יד ,טלעג עמוס עטגָאזעגוצ
 .תואצוה עקירעביא ןרָאּפשרַאפ וצ ידכ ,עלערימ ןופ זיוה

 ןופ ךיק רעד וצ גנוטַאטשסיוא יד טקנעשעג זדנוא טָאה טעטימָאק רעדַאנַאק רעד

 יד ןיא ןפָאלעגמורַא עלערימ זיא דנַאל ןיא ךוזַאב ןטשרע ריא ייב .שטשישזָאר-תיב
 ,ךיק רעזדנוא רַאפ ךעלעפעל ןוא לּפָאג ,רעלעט ,רעזעלג טפיוקעג ןוא ןטפעשעג
 ..תיב-ילכ ןופ טסופ ןעוועג טייצ רענעי ֹוצ זיא סָאװ

 ןופ ןורכז-חול ַא ןרעיומוצנייא קנַאדעג םעד טריציניא ןבָאה לדנעמ ןוא עלערימ

 ןרעדנוזַאב ןטימ העיסנ יד ךיוא יוװ ,ןויצירה ןפיא הליחהק רעשטשישזָאר רעד
 עקרַאטש ערעדנוזַאב ַא ךיז רַאפ ןוא ןַא ןעוועג זיא סָאװ) רעשטשישזָאר יד ןופ סובָאטױא

 רעטצעל רעד ןעוועג זיא סָאד .ןורכז "חול םעד ןופ גנוליהטנַא רעד ֹוצ (גנובעלרעביא

 ,?סובָאטָא רעשטשישזָאר,
 םעד ןטיירגוצ ןופ גנַאג ןטימ טייצ עצנַאג יד ךיז ןריסערעטניא לדנעמ ןוא עלערימ

 -רקיע יד ןעמיטשַאב םייב ןעגנוטַארַאב יד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה ייז .ךוב-רוכזי

 ןוא עטנַאסערעטניא ןבירשעג ךיוא ןיילַא ןבָאה ןוא םירבח-עיצקַאדער סלַא ןּפיצנירּפ

 עלַא ןיא סיױרג רָאג ןיא קלח רעײז זַא ,ןגָאז ןעק ןעמ .ןעלקיטרַא עקידנרעלַאב

 סעלערימ ןָא ןוגריא רעזדנוא ןלעטשרָאפ וצ ךיז רעווש זיא'ס .ןעגנוכיירגרעד ערעזדנוא

 ,ףליה

 ריא טייז ריא ןבענ טייטש ,שטשישזָאר ןופ עקימַאטשּפָא יד רַאפ טייקיטעט ריא ןיא
 ,טעברַא עכעלצונ יד ןעוט ,טנַאה ייב טנַאה ,ןעמַאזוצ עדייב ייז .לדנעמ ןַאמ

 טניפעג רע רָאנ ּוװ ריע-ןב ןדעי ביל טָאה רע ,רעשטשישזָאר יד ביל טָאה לדנעמ

 טײהנעגנַאגרַאפ ריא טימ טמעטָא רע ;לטעטש ןופ טרּפ ןדעי ןעק ןוא טקנעדעג רע .ךיז
 טציא זיב ןרָאװעג ןָאטעג זיא סָאװ ץלַא וצ ףתוש רעיירטעג ַא קפסיילב זיא רע ןוא

 רעטייוו ןלעװ עדייב זַא ,טגייצרעביא ןוא רעכיז ןענעז רימ .ןעגנוכיירגרעד עלַא וצ ןוא

 ,טפנוקוצ רעד ןיא וויטקַא ןייז

 וצ ןעוװעג הכוז ייז ןבָאה ,לארשי ןיא ןכוזַאב ייווצ ערעייז ןופ טייצ רעד ןיא

 טעטכַאעג ןענעז ייז .ןגרא רעזדנוא ןופ םירבח יד ןופ םינּפיתלבק ןטרעטסײגַאב ַא

 םירבח רעטרעדנוה רַאפ בוטיםוי ַא זיא ךוזַאב רעייז .םַאנסױא ןָא עלַא ייב טבילַאב ןוא

 .ןוגרא רעזדנוא ןופ
 רַאפ חוכירשיי א ןוא ,גנונעקרענָא ןופ קורדסיוא ןַא ןייז רעטרעוו עקיזָאדיד ןלָאז

 ,לדנעמ ןוא לרימ לרָאּפ ןטנידרַאפ טוג םעד
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 (0/2,צ 52,614 6002 אז ז דיי נג

 קאוודָאה לשרעה

 עדַאנַאק ןיא טעטיטַאק רעשטשישזאר
 .גא

 ַאנַאק רעד

 ה טנַאה ענעפָא ןייז ןוא דנַאל ןופ ךעלעקניוו

 עג רע טָאה ,לארשי ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו

 ַא ןיא ןעוועג ,הלילח ,ןענעז סָאװ ,םירבח רעדָא ,םיבורק

 .ק ַאװדָא יר ַא ה ןופ ןעמָאנ םעד ץלָאטש טימ טגָארט טעטימָאק רעד

 מרעד ןדעי סָא

 ַאל רעש

 + טקיטו

 ,טיו
 שזָאר טכוז

 ןוא רעדניק ע

 ס ןמ

 גר
 קידייל ענייז טימ

 עלַא ןיא טיילסדנ טשי

= 
84 

 נייז טימ ,לריצ יורפ ןייז טימ ץלָאטש ןעוועג זיא רע

 נעקעג טשינ טָאה רע רעבָא ,ןעגנוכיירגרעד

 ןבעל ןייז רע טױב סיילפ ןכעלנעוועגמוא טימ

 גרע ןענעז : ז ל כ ןעור סט

 נָאקע ענייז טימ
 ןעוועג וו ץע

 .רעגניפ ןע

 עשימ א

 ךיירפ ןוא ןגינע ַאפ ט גיירפ ע ףייז ךפ ַאשרַאפ וצ ןעוועג זיא ןגינעגרַאפ ןייז

 צ ע

 .המשנ רעפיט ןוא ץרַאה

 ימ ,ש ט נעמ רעשידיי רע טיירב ַא ט נילָאװ רעקיטכיר ַא ןעװעג זיא ה"ע לשרעה

 -י
 ל"ז קאוודא לשרעה
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 - ןאמרעקוצ עינעשס

 רעבאהביל -ןביוט רעד
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 עינַאמ רעטומ יד

 המלש רעטאפ ןטימ

 -רעדניק ענייז ןיא טָאה ןַאמרעקוצ עינעס

 -עגרַאפ עקינייו יד טצונעגסיוא טוג ןרָאי

 טָאה לטעטש םעניא ןבעל סָאד סָאװ ,סנגינ

 טינ טא רע .דניק ַַא טכעלגעמרעד טלָאמַאד

 סעיגָאלַאעדיא יד טימ ןרָאװעג ןסירעגטימ

 -ערעטניא טָאה םיא ; סטכער ןוא סקניל ןופ

 .זיא'ס יוװ ןבעל סָאד טריס

 ,טָאטש רעטנעצ ןיא טניווועג טָאה רע

 ןבילבעג זיא סָאװ ,לרעיומ ןקיצניא םעניא

 ןָא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךַָאנ ןייטש

 ! רעטסנעפ ןָא ןוא ןריט

 םעד טריפעג טָאה ,עינַאמ ,רעטומ יד

 רעדורב ןייז ןוא רע ."ינשטעטּפַא דַאלקס,,

 רעיײז ןרעטלע ןָא ןבילבעג ןענעז עידָאלַאװ

 ךלַאב ןברָאטשעג זיא המלש רעטָאֿפ רעד .גנוי

 .1918 ארעמ ןט-15 םעד ,המחלמ רעד ךָאנ

 -עד ןט:11 םעד ןברָאטשעג זיא רעטומ יד

 .1927 רעבמעצ

 ןייז טניווועג ךיוא טָאה שטשישזָאר ןיא

 .(ןַאמרעקוצ) רעדניל לירעמש רעטעפ

 ןיא טנַאקַאב טוג ןעוועג זיא עידָאלָאװ

 -עג רימ .רוחב רעכעליירפ ַא סלַא לטעטש

 לפיש ַא ףיוא ןרָאפ טגעלפ רע יו םיא ןעקנעד

 רעד ףיוא ןליּפש ןוא ןעגניז ןוא רעטס ןפיוא

 .ערַאטיג

 -סעב רעד טימ טרבחעג ךיִז טָאה עינעס

 .טַאהעג ביל םיא ןבָאה עלַא ןוא טנגוי רעט

 עגנַאל ןעגנערברַאֿפ רע טגעלפ טייצרעטניוו

 ןפיוא סעקנָאק ףיוא ְךיִז קידנעשטילג ןהעש

 ןעוועג זיא רע } קָאוװאטס ןפיוא רעדָא ,רעטס

 .לטעטש ןיא רעשטילג עטסעב יד ןופ

 זיא יבָאה-טרָאּפס רעטבילַאב ןייַז רעבָא

 ךאסַא טעמדיוועג רע טָאה ייֵז .ןביוט ןעוועג

 ךעלעביײט יד ןוא ,עביל עמערַאו ןוא טייצ

 ןוא רַאבקנַאד רַאפרעד ןעוועג םיא ןענעז

 יז ...ןטַארַאפ טינ לָאמנייק םיא ןוא יירטעג

 ,גאלש-ןביוט םוצ ןדנובעגוצ יו ןעוועג ןענעז

 .בוטש ןייז ןופ ךַאד ןפיוא ןעוועג זיא סָאװ

 ןוא סָאג ןיא ןפיולמורַא געלפ עינעס

 ןיא ענייא ןוא םעזוב ןיא בױט ןייא ןטלַאה

 ןעילפ למיה ןיא ןעזרעד טָאה רע זַא .טנַאה

 ,ןביוט ,סשרעדנַא ןצעמע רעדַא ,סיקסלַאֿפַאז

 ןייז טפול רעד ןיא ןבעגעג ףרָאװ ַַא רע טָאה

 טנעקעג וטסָאה ןַאד ןוא 'יז,, רעדָא "רע;

 ךיז ןעיצ ןוא ךיז ןעיירד ןביוט יד יוװ ,ןעעז

 טגעלפ עינעס .גַאלש-ביוט סעינעס וצ ךיילג

 ןענַאטשרַאֿפ ןבָאה ןביוט ענייז ןוא ןפייפ

 -נַאפעג ןעגנערב טּפָא םיא ןוא ןלַאנגיס ענייז

 : .ןביוט עדמערפ ענעג
 -עבירשעג'טשינ ןיא .ילּפ-רעפ,/ רעד

 טמוק ביוט ַא ביוא זַא ,טגָאז סקעדָאק םענ

 .ענייד יז טא גאלש-ןביוט ןיא ריד וצ ןײרַא
 ןופ ןטפַאשנגייא יד טנעקעג טוג טָאה עינעס

 ןאמרעקוצ עינעס

 ןַא ןזָאלסױרַא ןעוו טסיוועג ןוא ןביוט יד

 -סגנואיצוצ יד ידכ ,"יס,; ַא ןעוו ןוא "רע;

 'ו .רעקרַאטש ןייז לָאז טפַארק

 רַאפ ןעוועג אנקמ םיא ןבָאה רעדניק

 טנַאקַאב ןעוועג זיא רע ןוא תוחלצה ענייז

 םעד .רעגעיןביוס רעכײרגלָאֿפרעד ַא סלַא

 -נעטש ןוא ךעלטנערָא טריפעג רע טָאה ליּפש

 רעכיז קידנעייז ,גנומיטש רעטוג ַַא ןיא קיד

 ..ןגיִז דימת ןלעו "עני, זַא

 ןט:11 םעד ,ןעמוקעג זיא עינעס ןעוו

 -תכונח םעד וצ ביבא-לת ןייק ,1961 סרַאמ

 םיא טָאה'מ ןוא שטשישזַאר-תיב ןופ תיבה

 ורע טַאה ,ןסירגַאב וצ טרָאװ סָאד ןבעגעג

 ַא טימ ףייפ א ןבעגעג ,רעטרעוו טָאטשנָא

 רעסיורג ,רעצנַאג רעד ןוא טפַארק עכעלטנעגוי

 -עג ןוא ןגיוא יד ןביוהעגפיוא טָאה םלוע

 סָאד ..פעק יד רעביא ךעלעביײט יד טכוז

 גנוסירגַאב עטסטנַאסערעטניא יד ןעוועג זיא

 ...טנווָא ןכעלרעייפ םעד ןיא

 ןיא עילימַאפ ןייז ןוא עינעס טבעל טנייה

 -טב ענייז ןיא גלָאפרעד טָאה רע .עדַאנַאק

 -קַא ,עיירטעג יד ןופ רענייא זיא ןוא סענ

 טעטימַָאק רעשטשישזַאר ןיא םירבח עוויט

 זיא טעטימַאק רעדַאנַאק רעד .עדַאנַאק ןיא

 "עג טעדנירגעג בוטש ןיא םיא ייב עקַאט

 .1957 ןיא ןרָאװ

 רעטסנרע ןַא ןרָאװעג יאדווא זיא עינעס
 ,טנייה זיב ,ְךיִז ןיא טָאה רע רעבָא ,ןַאמ

 וצ עביל ןוא טייקשירפ יד ,רָאמוה םעד

 -כעלטנרָא ןוא טייקטושפ ,רוטַאנ ,טייהיירפ

 רע סָאו ,ןטפַאשנגײא עלעדײא -- טייק

 ןוא םייה רעטלַא רעד ןופ טכַארבעג טָאה

 ענייז וצ ןצנַאלפרעביא ייֵז רע טעו םתסמ

 .רעדניק

 עדַאנַאק ,רעלימ לָאס



 הדנקב יץששייזור יאצוי ןוגרא

 רכינ רפסמ זכרל חילצה ליעפה דעוװה םלוא ,'ץשי'זור-יאצוימ םיטעמ קר םייח הדנקב

 .(דועו קצול) תובורק םירע יאצוימ םיבר םכותבו םירבח לש
 תא םיקהל םינושארה ןמ היהש ,ל"ז קאוודָא יראה םשילע ארקנ הדנקב ןוגראה

 ."טטימוק ,ה

 : םה םירוסמהו םיליעפה םירבחה

 לארשיב הנש ידמ ,הנליא ותייער םע דחי ,רקבמ אוה .שאר בשוי -- רלימ לוס

 ןוגראה לש תולועפה לכבו רוכזי-רפס תכרעמב ליעפ ףתתשמ .רפסמ םישדח ןאכ בשויו

 ,לארשיב

 םירמושו הדנקב ןוגראל םנמזו םחוכ לכ תא םישידקמה -- סעמאש לדנמו הלהרימ
 .לארשיב ןוגראה םע םינייוצמ םירשק לע

 הרכזאה תכרענ תונורחאה םינשב .ונריע יללחל הרכזא הנש-ידמ ןגראמ ידנקה דעווה

 ,ףסכ םוכס הנש לכב תועיבקב ונל חלוש ןוגראה .סעמאש לדנמו הלהרימ לש םתיבב

 .וניתוינכת לכ עוציבב אלמ ףתוש אוהו ונתא ףוצר םיבתכמ רשקב דמוע

 ןוסנומ ךוד רייד בוה

 תנינעמ תוישיא ותוליעפל ךושמל חילצה ,לובג אלל תוריסמו תוליעפ הלגמה ,הדנקב דעווה
 .ןוסנומ דוד ר"ד ברה תא ,רתויב

 אוח .םח בל לעב ידוהיכו בהלנ ינויצכ הדנקבו תירבה תוצראב עודי ןוסנומ ר"ד

 ףתתשמ אוה .הילעל ףיטמו תורדתסהה ,תמייקה ןרקה תבוטל ליעפו ירבע ךוניחל גאוד
 .תודידילו הווחאל ,תובבלה בוריקל םיידוהי אל םינוגרא םע תולועפב

 ןוגראב ותוניינעתה לע םיאגו הלוגד תוישיאכ ותֹוא םיכירעמ ידנקה דעוװב ונירבח

 ורויסב .םיכרוע םהש הרכזא לכל אובל גהונ אוה .םהל טישומ אוהש ותרזע לעו הז ןטק

 רקי םדא וב םיאור ונא םג .ותא חחושל דובכה ונל היהו 'ץשייזור-תיבב רקיב לארשיב

 .הלענ ידוהיו
 !ןוסנומ ר"ד ברה ךחוכ רשיי

 רגרב יאולו הינוס

 ,הלודג תובהלתהב ,וכמתש םינושארה ןמ ויה ,הדנקב הינראס ריעהמ רגרב יאולו הינוס
 דרַאנואיל םנב עיגהבו "ןינבה תדעו, שארב ודמע םה .יץשי'זור-תיב תשיכר ןויערב

 .ביבאילתב ןינבה תשיכרל לביקש תונתמה לכ תא ומרת ,הוצמ-רבל (רזול)
 .הזה םויה דע ונלביקש רתויב הלודגה המורתה יהוז

 םהל רכוז 'ץשי'זור-תיב .וז הרטמל םורתל םירחא 'ץשייזור-יאצוי לע ועיפשה םג םה
 .ץשי'ור תיב םלואב דובכה-חולב םתיא םשרו האנה השעמה תֹא הרקוהב

 םותיח םע דחי :תירוקמ ךרדב ולש הוצמירבה תא גגח ,ןיטראמ ,ינשה ןבה םג

 ,בורל תונתמ ול חלשו ,לארשימ םרמע

 עיבב תא לבקמ הדאנאקמ ןאמשיפ ינב

 .אשי'זור-תיבב דובכה
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 סעמאש הלהרימ

 ילאימחר רנבא
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 .סעמַאש הלהוימ

 םינוגראה לכ תא ליעפמהו לעופה חוכהו הדנקב 'ץשי'זור יאצוי ןוגראב היחה חורה
 .סעמאש הלהרימ איה םירחאה

 וליאכ ,ריעה-יאצויל תשחור איהש הביחה דוחיבו םדאה-תבהא ,תוריסמה ,הלש ץרמה
 -שיהלו תולועפל לארשיבו ליזארבב ,תירבה תוצראב םיבר םירבח וררוע ,התחפשמ ינב ויה

 .םהב ךרבתהל םיאשר ונאש םיג

 תוצראב הקוחרה ריעב 1957 ףרוחב הלעב לדנמ םעו התא יתשיגפ תא ינא רכוז

 הפיאשה ךא ,תילכלכ הניחבמ םירדוסמ ןיידע זא ויה אל םה .יטיס קייל-טלאס ,תירבה

 והשמ ,, ,האושב ופסנש םירקיה רכזלו םייחב וראשנש הלא ןעמל "והשמ , תושעל תבהלנה
 ,יתוא םג הקיבדה -- "דבוכמו לודג

 יתעדי -- "שורד היהיש המכ םכל ןתינ ונחנא :ושע, :לדנמו הלהרימ יל ורמאשכ

 '.ךומסל ימ לע שיש

 הרדיו הקיש ,ןזור ךורב לש ותוחכונב םירבח תצובקל םירבדה תא יתרסמ ,םנמאו

 -תיב היהי "השעמ ,הש עצוה ןאכ .ןייטשרלג לרב לש ותיבב קרוייוינב סרימורק הקסיזו
 תאצוהל ,החצנה תולועפל ,םידסחיתולימג תפֹוקל ,תיבה תשיכרל הרזע החטבוהו 'ץשי'זור
 ,לארשיב ןוגראה לש תולועפה רתי לכלו רוכזי-רפס

 חלודג הצובק םש הסנכתה ,גרבסייו לטומ לש ותיבב ,ליזארבב יתרקיבשכ ,ךכ רחא
 וז תינכתב ךומתל חיטבהש ,דעו ןגראתהו יץשי'זור יאצוי לש

 ונתרבח לש התושארב ,זא םייק היהש דעװל תינכתה לע יתרסמ לארשיל יתרזחשכ
 םג המסרפתה תינכתה .ןיערה תמשגהל ץרמב לועפל טלחוה .שיבג האל הרקיה

 ,רפפ םייח הנעמל לעפ םש ,הניטנגראב

 .ונל חיטבהש ףסכה םוכס תא ,הבורמ תונקיידב ,הנשיהנש ֹונל חלוש ידנקה דעווה

 .תואצוהב ךוסחל ידכ ,הלהרימ לש התיבב תונורחאה םינשב תכרענ הדנקב הרכזאה

 הלהרימ הצצורתה ןושארה הרוקיבב .חבטמל דויצה תא ונל םרת הדנקב דעווה

 קיר זא היהש ,ונלש חבטמל תוגלזמו תופכ ,םיניכס ,תוחלצ ,תוסוכ התנקו תויונחב
 ,.ילכ לֵכַמ

 ךחוימה סובוטואה עסמו ןויצ-רה לע ןורכזח-חול תא עובקל ומזי לדנמו הלהרימ

 רעטצעל רעד, .הז חול לעמ טולה תרסהל (!תדחוימ היווח היחש) םיא'צשי'זורה לש

 .הזה סובוטואל ונארק -- "?סובָאטָא רעשטשישזאר

 תונורקעה תעיבקב ופתתשה םה .'ץשי'זור-רפסב ןמזה לכ םיניינעתמ לדנמו הלהרימ

 לכב בר םקלח יכ ,רמול רשפא .םיבושחו םיניינעמ םירמאמ ובתכו תכרעמה ירבחכ

 ,הלהרימ ילב וננוגרא תא ונמצעל ראתל ונל השק .ונלש םיגשיהה
 ,ךחי םהו לדנמ הלעב הדצל דמוע ,ריעהייאצוי ןעמל תואיל אלל התוליעפ לכב

 .לכה םישוע ,דיבידי

 אוחו הרייעהמ טרפ לכ ריכמו רכוז אוה .אוה רשאב יא'צשי'זור לכ בהוא לדנמ
 .אבהל םג לועפל ופיסוי םהינשש םיחוטב ונא .םויה דע גשוהו השענש המ לכל ןמאנ ףתֹוש

 לכ לע םיבוהאו םיביבח םה .תבהלנ תירבח םינפ-תלבקל וכז ץראב םהירוקיב ינשב

 ,ונירבח תואמל גח אוה םרוקיב .ריעה יאצוי

 !הז דמחנ גוזל םישחור ונלוכש הרקוהלי הכרעהל יוטיב הלא ונירבד אנ ויהי



 ליזארב ןיא דנאבראפ רעד
 ילאימחר רנבא

 ,ליזַארב ,ָארײנַאשז-עדיָאיר ןיא רעדירב עניימ ייב 1956 רָאי ןיא ךוזַאב ןיימ תעב
 טימ ךיז ןענעגעגַאב וצ ידכ ,מ"ק 400 ןופ קחרמ ַא ,ָאלּוַאּפיןַאס ןייק ןרָאפעג ךיא ןיב

 .טרָאד ןעניוװ עכלעוו רעשטשישזָאר יד
 טּפױה רעד ןוא ָאלוַאּפ-ןַאס ןיא ןבעל ליזַארב ןיא רעשטשישזָאר יד ןופ בור רעד

 ,תוחּפשמ קילדנעצ עקינייא ןבעל ָאד .ערדנַאיאטנַאס טָאטש רעקידתונכש רעד ןיא
 | .לטעטש רעזדנוא ןופ עקימַאטשּפָא

 ערעסערג ַא טלמַאזרַאפ ךיז טָאה גרעבסייוו לטָאמ רבח ןרעייט ןיימ ןופ זיוה ןיא

 רעד טריזינַאגרָא ךיז טָאה טייהנגעלעג רעד ייב .שינעגעגַאב רעכעלטניירפ ַא וצ עפורג

 ,(קעלָאװ) ץוועש עדלָאג ןעייטש סע ןכלעוו ןופ ץיּפש ןיא ,טעטימָאק רעשיליזַארב

 טייציוצי-טייצ ןופ טקישעג זדנוא טָאה טעטימָאק רעד .קעלָאװ לדנעמ ןוא גרעבסייוו לטָאמ

 .שטשישזַאר-תיב םעד ןפַאש ןופ ןַאלּפ םעד ןריזילַאער וצ ידכ ,טלעג סעמוס עסיוועג

 עלופטרעוו טקישעג ןוא לקיטרַא ןַא ןבירשעג טָאה עדלָאג .לארשי טּפָא ןכוזַאב ייז

 .שטשישזָאר רפס ןרַאפ סעיפַארגָאטָאפ
 ל"ז זיור עיזעב ןוא תסנכיתיב םענעגייא ןַא רעשטשישזָאר יד ןבָאה ערדנַא-ָאטנַאס ןיא

 ןטימ טעדנײרפַאב ךיז טָאה טעטימָאק רעד .גָאט ןטצעל ןייז זיב ןזח טרָאד ןעוועג זיא
 ןוא טייקכעלנעזרעּפ עטנַאסערטניא רעיײז ַא -- ארעווילָא'ד ערדנַא-אטנַאס ןופ ףָאשיב

 רוּפיכ-םוי ןיא תסנכה :תיב םעד ןיא ןעמוק וצ גהונ ךיז זיא רע .ןדיי ןופ רעבָאהביל ַא
 סָאװ ,גרעבסייוו לדיא .םיללּפתמ עלַא ןופ טנעה יד ןקירד ןוא תואמצעה םוי ןיא ןוא
 טָאה רע .לארשי ןיא ךוזַאב ַא ףיוא טכַארבעג םיא טָאה טעדניײרפַאב טוג םיא טימ זיא

 .טעקנַאב ןכעלרעייפ ַא טנדרָאעגנייא םיא ןבָאה רימ ּוװװ ,שטשישזָאר-תיב םעד טכוזַאב ךיוא

 ןעזעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןופ גנורעדנּוװַאב ןייז טקירדעגסיוא טָאה ףָאשיב רעד

 טייהנגעלעג רעד ייב טָאה רע .הנידמ רעד ןופ טרעטסײגַאב ןעוועג זיא ןוא לארשי ןיא

 .ך"נת םוצ ןוא קלָאפ ןשידיי םוצ עביל עפיט ןייז טקירדעגסיוא

 עניטנעגרא ןיא דנאבראפ רעד

 גנודניברַאפ ןיא טייטש רעפעפ םייח .רעשטשישזָאר קינייװ ךיז ןעניפעג עניטנעגרַא ןיא

 ןיא ףליה עלעיסנַאניפ טקישעג זדנוא רע טָאה קירוצ רָאי עקינייא טימ .זדנוא טימ

 ןוא רעדליב ןעמוקַאב םיא ןופ רימ ןבָאה טייצ עטצעל יד .דנַאברַאפ רעקצול ןופ ןעמָאנ

 עקינייא דנַאל סָאד טכוזַאב ןיוש ןבָאה יורפ ןייז ןוא רע .ךובירוּכזי םעד רַאפ ןעלקיטרַא

 ערעזדנוא טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ןטַארַאב זדנוא טימ ךיז רע טָאה לָאמ סעדעי ןוא לָאמ

 .ןשינפרַאדַאב
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 ףיוא ליזאוב ןיא טיילסדנאל רעשטשישזאר

 ןיא גרעבסייו לסאמ ייב ףעוטנעמַאזוצ ַא

 -אוב ןיא ךוזאב סקינרוקש לווייפ תעב בוטש

 ןימינב :דליב ןֿפױא .,1957 ראי ןיא ליִז

 ,קינרוקש עינאמ ןוא השמ ,ל"ז קיטשאטאפ

 -אר קיציא ,גרעבסייוו ריאמ ,ןילדירפ הידלג

 ,קילאוו לדניירב ןוא לדנעמ ,ל"ז דלעֿפנז

 ןוא לטאמ ,(ילאימחר רונבא) קינרוקש לווייפ

 (קילאוו) עדלָאג ןוא לקנאי ,גרעבסייוו עילאמ

 .ערעדנא ןוא קילאוו עילאמ ,אץוועש

 2 יד
 ר 2
 א א טי א

 :אריינאשז-עד ָאיר ןיא רעשטשישזָאר עפורג א

 -ניק ןוא יורפ ,ל"ז המלש -- סקינרוקש יד

 עמיונ .לטאמ ןרעדניק ןוא יױרֿפ ,השמ ;רעד

 לטיג }:ולג לוויט ןַאמ ןוא (קינווקש)

 ןוא רעטכאל םהובַא ןַאמ ןוא (קינרוקש)

 -ראפ זיא ףעוטנעמאזוצ רעד .רעדניק ערעייז

 ןוז ס'השמ ןופ הוצמירב רעד ףיוא ןעמוקעג

 לאושי ןוֿפ טסַאג ןטימ ,1960 ןיא ,אטרעבאו

 -יא :ךיוא ןעניווו איר ןיא .קינרוקש לווייפ

 ןוא םהובַא רעדירב יד ,ןפיורג ,(לאט קיצ

 סעילימאֿפ יד ,ענלעמא ןוֿפ קאילב בקעי

 ןעניווו ולואפ-ןאס ןיא .סעצליס ןוֿפ טוגאק

 ,רעטייל עילימַאֿפ יד ,קילאוו ףלוו :ךיוא

 -וטנַאס ןיא .לעדניג עילימַאֿפ ,(כ עילימַאֿפ

 לדיי ןוז ןוא זיוו תיצאו ןעניוו ערדנא

 .גרעבסייוו

 א טמוקאב ולואֿפ- אס ןוֿפ ןילדירֿפ הילדג

 *"קנעדנָא ןא -- שטשישזאריתיב ןוֿפ הנתמ

 .רעכעב
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 הניטנגראבו ליזארבב 'טץטשייזור יאצוי ןוגרא

 הנממ תקחורמה ולואפ-ןאסל יתעסנ ,ליזארב ,ורינ'ז יד וירב ,יחא לצא 1957-ב ירוקיבב

 .םש םייחה םיא'צשי'זור םע שגפיהל רטמוליק 400יכ

 תויח ןאכ .הרדנא-וטנאס הכומסה ריעבו ולואפ-ןאסב םייח ליזארבב םיא'צשי'זורה בור

 הסנכתה גרבסייו לטומ רקיה ירבח לש ותיבב .'ץשי'זור יאצוימ תוחפשמ תורשע המכ

 הדלוג םידמוע ושארבש ,יליזרבה דעװה ןגראתה זא .תיתודידי הביסמל הלודג הצובק

 עוציבל ףסכ ימוכס ונל חלש דעװה .קעלָאװ לדנמו גרבסייו לטומ ,(קעלָאװ) ץוועש

 הבתכ הדוג .לארשיב תובורק םיתיעל םירקבמ םה .'ץשי'זור-תיבב תוינכתהו תולועפה

 .רפסל תובושח תונומת החלשו 'ץשי'זור-רפסל רמאמ
 וב שמיש ל"ז זיר עיזעבו םהלשמ תסנכיתיב 'ץשי'זור יאצויל שי הרדנא-וטנאסב

 תנינעמ תוישיא -- הריבילוא'ד הרדנא-וטנאס לש ףושיבה םע ודדיתה םה .ותומ םוי דע ןזח

 ץחול ,רופיכ םויבו תואמצעה גחל ידוהיח תסנכה-תיבל אובל גהונ אוה .לארשי בהואו

 '"ץשי'זור-תיבבו לארשיב רוקיבל ותוא איבה גרבסייוו לדיא .דחאו דחא לכ ךרבמו םיידי

 .םדובכל הביסמ ונכרע

 הקומעה ותבהא לע ,הנידמב ויניע וארש הממ ותולעפתה לע ףושיבה רפיס הביסמב

 ,ידוהיה םעלו ך"נתל
 הרייע יאצוי לש םתוריסמו םצרמ תא ןייצו ויניעב ןח דאמ אצמ 'ץשייזור-תיב

 .ביבאילת זכרמב האנ דסומ ומיקהש ,הנטק

 הניטנגראב ןוגואה

 'ץשיזור יאצוי ןיבמ םיליעפה ןמ ,רעפעפ םייח .םיטעמ םיא'צשי'זור םייח הניטנגראב

 תיפסכ הרזע ונל חלש םינש ינפל .ונתא רשקב דמוע ,הניטנגראב יחה ,הביבסהו

 תונמת ונממ ונלביק ןורחאה ןמובו (הביבסהו קצול יאצוי ןוגרא םעטמ)

 ונתא שגפנ םעפ לכבו םיימעפ ץראב ורקיב ותייערו אוה .רוכזי-רפסל םירמאמו
 .ניתולועפל עגונב תויוצעיתהל

 .ערדנַא-אטנאס ןוֿפ ףָאשיב רעד
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 רפסב םירכזנה תומשה תמישר

 ינשב םיעיפומה תומשה לש ביתכה תֹא דחאל ךרוצה ללגב
 ,ידייה ביתכה יפל הזה סכדניאה ךרענ ,ידייהו ירבעה ,םירודמה
 רוביצל םיעודיה הלא ןא ,םדוסיב םיירבע םהש תומשל טרפ
 ,םהלש ירבעה ביתכב

.8 
 191 177 הליצ ,לעבא
 192 םהרבא ,ןשושדןבא
 423 (רעקעב) שטיווָאמארבא
 132 רעדיינש השארבא
 91 (ןזח) סלעכימ ףסוי םהרבא
 102 37 הלגעילעב בייל-םהרבא
 251 רעגערט-ךלימ םהרבא
 82 לּפערק םהרבא
 186 140 לקנעי ,ןײטשבָא
 4234 4223 (לשרעה) יראה ,קאוודָא

1 458 467 469 
 301 1167115 (יבצ) לשרעה ,קאװדָא
 382 םייח ,קאװדָא
 312 לטָאמ ,קאודָא
 461 אליצ ,קאוודָא
 450 לריצ ,קאוודָא
 40 לחר ,קאוודָא
 46/ המלש ,קאוודָא
 461 לאומש ,קאוודָא
 194 192 180 179 ףסוי ,ץיבונורהא
 48 לאונמע ,קייצנעווא
 192 דוד ,ךארטסיוא
 185 םחנמ ,ןיקשיסוא
 28--26 (ענסָאס רעטלא) יבצ ,ןרווא

2 114 204 224 225 237--243 
3 4324 

 113 109 (רעטסוש) לדנעמ ,לירזא
 74 קילאומש ,לירזא
 22 ,י ,דחא
 114 (דמלמ) השמ ,סעסעדיא
 116 (הרומ) ווָאנאוויא
 --417 321--229 םייח ר"ד ,קאזיא

218 
 13 רעדעב רעד עשטיא
 75 69 68 ס'החונמ (קיציא) קיזייא
 116 115 113 םהרבא ,גרעבנזייא

10 
 273 ןימינב ,גרעבנזייא
 269 איסול ,אקצינליא
 131 81 (רעמיר רעד) יסייּפ ,לזניא

139 
 ןאמטיג בר ןופ םעדייא ,ל'רסיא

9 298 
 100 סלעטַאמ ריאמ יציא
 100 סעקבַאב יד טימ קיציא

 16 ס'החונמ קיציא
 79 לאווָאק קיציא
 69 16 השמ ,סיריא
 203 השמ ,רעקינאילא
 58 רעווראס והילא
 392 292 שטיװעקשילָא
 153 קחצי ,שטיװָארעּפלא
 144 דמלמ הנקלא
 384 ווָאיעװטאמ ,אקלעמָא

474 

 82 קינטוק לשנא
 412 לחר ,(לעגיּפש) םײהנּפָא
 359 םירמ ,לעּפא
 54 לקנאי ,ןײטשּפָא
 233 209 עיטאמ ,סקָא
 388 386 385 384 קחצי .,ןאמסקָא
 383 עיסוז"רכשי ,ןאמסקָא
 383 האל ,ןאמסקָא
 2382 4/ 44 השמ ,ןאמסקָא
 382 הקבר ,ןאמסקָא
 380 לאומש ,ןאמסקָא
 384 הרש ,ןאמסקָא
 188 .א ,דָארלעסקא
 382 אידאיד ,ײדָארָא
 188 קישטנורא
 170 םייח ,בורוזולרא

3 
 310 קאילוגָאב
 396 295 יורפ ,אקסוואלסוגָאב
 2383 עילימאפ ,ןיטאלאב
 55 53 (רזעילא) רעזייל ,טוילאב
 299 209 143 134 השמ ,רעלאב

5 400 424 
 188 השמ ,רופלאב
 332 331 קושטראדנאב
 167 160 153 ןרהא ,רעסקָאב
 115 רשא ,רעסקָאב
 239 יקוב ,רעסקָאב
 54 קחצי ,רעסקָאב
 138 129 .ל ,רעסקָאב
 120 ריאמ ,רעסקָאב
 170 השמ ,רעסקָאב
 190 םייח ,ראב
 124 דוד ,ידָארָאב
 417 ָאווָאכאראב
 344 242 341 יטנעצניוו ,ןאראב
 356 ָאוװָאקנאראב
 384 108 55 25 הילדג ,סאראב
 163 159 רתסא ,קעשָארָאב
 160 עינָארב ,קעשָארָאב
 447 434 189 188 םייח ,קעשָארָאב

25 
 40 אבויל ,קעשָארָאב
 אינאר ,קעשָארָאב
 231 230 208 207 לחר ,קעשָארָאב
 443 442 432 בקעי ,קינטראב
 404 345 גילעז ,םיובנראב
 12 לשרעה ,בּוב
 190 189 188 28 לסָאי ,בֹוב
 38 על'השמ ,בּוב
 120 119 (היתב) עשאב ,םיוב
 252 119 םהרבא ,למיוב
 195 193 180 179 ףסי ,לסוב
 235 211 ריאמ ,קּוב

 310 אדיא ,ווָאקארוב
 156 155 49 41 רודגיבא ,ןיטשרוב

7 159 163 173 
 159 156 155 41 אינּומ ,ןיטשרוב

173 | 
 185 (רעקייטּפא) יקצָאטסָאלאיב
 66 31 ןמחנ םייח ,קילאיב
 68 16 ףסוי-ןרהא ,ןאמרעביב
 63 תידוהי ,(קאילב) ןאמרעביב
 423 310 עניב ,רעזייב
 4223 283 (לסאי) ףסוי ,רעזייב
 423 האל ,רעזייב
 423 אשאמ ,רעזייב
 312--209 (לטָאמ) יכדרמ ,רעזייב

1 423 
 327 עינוב ,שטייב
 327 (הילדג) לדאג ,שטייב
 3237 לצרעה ,שטייב
 423 עפיצ ,שטייב
 327 לזייר ,שטייב
 235 211 2023 182 המלש ,שטייב

5 3230 321 332 334--337 357 
41 403 412 423 

 327 לסאי-ןועמש ,שטייב
 455 230 161 100 ןרהא ,רעדניב
 58 (טחוש) לרעב ,רעדניב
 108 (רעכאמלטיה) המלש ,ןאמקיב

109 
 246 240 214 213 114 ילא ,ןאמריב

4 4411 
 362 הרופצ ,ןאמריב
 97 הנשוש ,ןאמריב
 -ָאטנאס ןופ ארעווילָא'ד ףָאשיב

 473 411 ערדנא
 92 91 לרעב ,יקסווָאדאלב
 92 ליסאס ,יקסווָאדאלב
 244 213 ינעב ,רעכּולב
 412 17 64 63 61 םהרבא ,קאילב
 58 רתסא ,קאילב
 63 61 רשא ,קאילב
 63 עבשיתב ,קאילב
 64 62 לטיג ,קאילב
 90 64--59 דוד ,(רענלעמָא) קאילב

1 
 64 61 קילײז ,קאילב
 58 הוח ,(ןאמטכער) קאילב
 59 הרשיהיח ,קאילב
 63 םייח ,קאילב
 62 60 תידוהי ,(ןאמרעביב) ,קאילב
 ך7 63 61 ףסוי ,קאילב
 92 77 63 61 (לקנאי) בקעי ,קאילב

22 
 56 אבויל ,קאילב
 64 63 שיבייל ,קאילב
 59--57 לטָאמ ,קאילב
 61 (עקטאלז) הבהדמ ,קאילב
 63 61 השמ ,קאילב
 63 ןתנ ,קאילב
 64 עלעסאס ,קאילב
 58 ,עמיס ,קאילב
 58--57 ץדיירפ ,קאילב

 58 קילאצ ,קאילב
 62 58 הקבר ,קאילב
 63 לזייר ,קאילב
 58 קילאומש ,קאילב
 58 רמת ,קאילב
 269 ןתנ ,יקסווָאזילב
 107 לחר ,ןאמרעטעלב
 82 (דמלמ) הנוי ,רעכעלב
 171 קחצי ,ןרהא-ןב
 29 לארשי ,(קויניז) הירא-ןב
 436 243 170 דוד ,ןוירוג-ןב
 437 הלופ ,ןוירוג-ןב
 437 426 רשא ,ןתנדןב
 32 31 לבייפ ,ירודנב
 (קינשטאבאט םולש) המלש ,ףסוידןב

3 1848 
 112 108 25 םהרבא ,קישטלאפזעב

115 

 3233 רתסא ,קישטלאּפזעב
 102 70 הלגעילעב עיצנעב
 238 םהרבא ,רעקעב
 182 רתסא ,(ןאמרעקוצ) רעקעב
 395 195 188 183 181 רשא ,רעקעב

423 
 35 עקוועוו ,רעקעב
 190 היח ,רעקעב
 143 124 (סעקסאב) םייח ,רעקעב
 310 266 203 181 לבייט ,רעקעב
 188 182 181 עשוהי ,רעקעב
 182 181 לארשי ,רעקעב
 160 100 עינאמ ,רעקעב
 378 היחתפ ,רעקעב
 140 132 (שמש) לאומש ,רעקעב
 100 הרש ,רעקעב
 124 82 (רעקעב) ילא ,גנירעקעב
 114 לטָאמ ,גנירעקעב
 114 רעדנעס ,גנירעקעב
 80 לטאמ ,ןאמרעקעב
 330 הרפש ,גנירעקעב
 -סיימלעּפאק) ךורב 'ר ,ןאמרעקעב

 79 (רעט
 18 םהרבא ,עזָארעב
 140 124 121 72 52 םהרבא ,לגרעב
 447 454 438 296 יאול ,רעגרעב

8 464 469 
 447 (רעזָאל) דראנָאעל ,רעגרעב
 469 447 ןיטראמ ,רעגרעב
 4453 438 296 189 עינָאס ,רעגרעב

7 48 458 464 409 
 368 עיסָאר ,רעגרעב
 120 76 75 (טחוש) ןזח לרעב
 16 (רעדיינש) שקָאל לרעב
 130 76 15 (ןזח) טחוש לרעב
 18 רעדנעס ,רענילרעב
 63 קינוס ר"ד ,םולבנרעב
 256 140 131 לוולעוו ,זערעב
 245 140 132 גילעז ,זערעב
 58 (ןזח) הירא ,ןוארב
 261 טנאדנעמָאק ,רענָארב
 298 לטָאמ ,ןעּֿפנָארב
 401 200 ינעב ,ןייטשנָארב



 208 173 66 11 בקעי ,ןײטשנָארב
9 210 232 234 

 139 131 אבא ,רעקארב
 177 70 68 17 16 והילא ,רעקארב

8 192 
 185 180--177 רזעילא ,רעקארב

1941 219---225 
 700 69 17 רתלא ,רעקארב
 236 212 רשא ,רעקארב
 70 17 עזאר היח ,רעקארב
 131 70 68 17 16 םוחנ ,רעקארב

140 
 423 המלש ,רעקארב
 80 רעמזעלק ךורב
 193 179 הרובד ,ןורב
 ןפ2 179 ,ל 5 רייד ,ךורב

 .ה
 94 םייח ,סעידָאג
 153 34 לחר ,(רעטשייפ) בילטָאג

441 43 4234 
 212 רתסא ,במָאלָאג
 195 188--18/ לאינד ,ָאקבמָאלָאג

0 201 215 222 434 
 337 הקבר ,(שטייב) ןאלאג
 321 (רעציזאבילימ) טאלבדלָאג
 82 (סעקישטנאקאז) גרעבדלָאג
 106 היננח ,גרעבדלָאג
 278 אינאט ,גרעבדלָאג
 48 (בוטיםוי) לטנָאי ,גרעבדלָאג

50 
 278 קחצי ,גרעבדלָאג
 105 .ס ,גרעבדלָאג
 31 והילא ,גרעבנדלָאג
 54 לסאי ,רעדעפדלָאג
 170 עקיורפ ,רעדעפדלָאג
 400 298 יאמש ,רעדעפדלָאג
 187 עקפָאק ,ןאמרעמאג
 95 ריאמ ,אקסאג
 386 385 אידאיד ,ײדָארָאג
 449 445 119 לטאמ ,זובראג
 359 140 132 (עיסונ) ןתנ ,רעבראג
 359 161 55 הקבר ,רעבראג
 359 המלש ,רעבראג
 140 השמ ,ןײײטשנרַאג
 116 םחנמ ,ןערָאג
 210 לקניפרָאג
 161 22 21 לאיחי ,(רעזאלג) שיבג
 426 22--20 האל ,(רעזאלג) שיבג

4 43 452 456 405 
 21 ןועמש ,(רעזאלג) שיבג
 (הלגעילעב) ערדעטאק ךורב-הילדג

0 103 262 
 156 155 49 41 ןאמרעה ,טרָאװטוג

9 173 
 12 עזָאר ,ןיטוג
 108 .י ,ןאמרעטוג
 236 ("ןילד,) והילא ,במולוג
 --359 357 334 295 243 לשנא ,ןּוג

1 396 412 425 

 359 הרובד ,ןּוג
 359 357 243 (עלעקנאי) בקעי ,ןּוג

21 
 361 עינאמ ,ןּוג
 2359 עינאס ,ןּוג
 131 119 113 (םעס) לאומש ,ןוג

9 3601 
 359 לזייר ,ןּוג
 360 359 קילאומש ,ןּוג
 361 ירעש ,ןנג
 423 208 היח ,סּוג
 25 24 (רעדעב) קינלארוג
 141 132 ףלָאװ ,קינלארוג

 138 129 לסאי ,קינלארוג
 123 לרעב .,קינלארוג
 423 המלש ,קינלארוג
 423 384 259 לאומש ,קינלארוג
 180 179 178 177 .ד .א ,ןודרוג

1 192 193 194 
 423 הירא ,ןאמרוג
 173 בקעי ,לקניפרוג

 81 םולש ,(רעוװָאשאב) לקניפרוג
 274 הנשוש ,לעדנישזג
 309 םהרבא ,רבלביג
 262 לדא ,רעביג
 140 132 עשוהי ,רעביג
 140 132 קחצי ,רעביג
 235 השמ ,רעביג

 124 82 (ראילטאק) םייח ,ןאמלטיג
 129 17 רעביסהרבא בר ,ןאמטיג

2 138 139 141 298 400 
 240 214 2123 170 114 השמ .זײג

246 
 472 עילימאפ ,לעדניג
 119 עפופ ,לזניג
 185 ןָאראב .גרובצניג
 70--69 עדיירפ ןוא לשרעה ,זולג

239 
 82 (רעלסעט) לוולעוו ,זולג
 412 לבייט ,זולג
 472 77 עמיונ ,(קינרוקש) זולג
 160 לשרעה ,לזיילג
 114 לסאי ,לזיילג
 134 רזוע ,לזיילג
 310 לארשי ,רעזיילג
 188 169 165 המלש ,ןאמקילג
 82 (רעטיליּפש) קילומש ,ןאמקילג
 328 רתסא ,ןאמלעג
 256 םייח ,ןאמלעג
 ,םָארטש 'ר ,עקשזור ,ןאמלעג

 הנשוש
 39 (קישטמרבא) םהרבא ,רעלעג

1 54 124 150 1715 231 252 
9 298 300 338 400 

 82 11 (עטסָאראטס) קיציא ,רעלעג
 164 161 160 רשא ,(יררה) רעלעג
 56 עלייב ,רעלעג
 82 81 54 53 דוד ,רעלעג
 171 167 106 56 52 ןמלז ,רעלעג

 56 ריאי ,רעלעג
 139 131 קחצי ,רעלעג
 259 היעשי ,רעלעג
 173 האל ,רעלעג
 140 131 56 רעבייטאמ ,רעלעג

 יי 181
 161 157 106 56 52 ךלמ ,רעלעג

4 167 168 170 171 230 234 
 56 ד"יה יכדרמ ,רעלעג
 56 46 38--36 17 11 השמ ,רעלעג

6 77 97 102 126 131--133 
165 161 160 153 142-1239 { 

 229 215 207 195 176-111 +י
3 4234 400 

 460 153 56 עינאפ ,רעלעג
 457 רזעילא ,ןייטשרעלעג
 148 32 (בָאב) לרעב ןייטשרעלעג

9 164 170 186 189 443 440 
4 455 456 457 458 462 465 

 -יניב לשרעה) דוד ,ןייטשרעלעג
 109 99--96 82 34-33 (סעש
2 111 132 140 

 122 עקסָאװד ,ןייטשרעלעג
 123 97 33 לשרעה ,ןייטשרעלעג
 97 33 (לסָאי) ףס ,ןייטשרעלעג

3 189 

 457 קחצי ,ןייטשרעלעג
 122 97 33 לבייל ,ןייטשרעלעג
 87 71 34 33 םוחנ ,ןייטשרעלעג

7 99 122 123 
 122 הקבר ,ןייטשרעלעג
 (רעכאמנפייז) עילָא ,דלעפנטשרעג

81 
 148 קחצייםהרבא ,יקסראבארג
 460 עדלעז ,יקסראבארג
 197 195 148 1235 םייח ,יקסראבארג

9 209 215 221 222 232 447 
 244 הבוט ,יקסראבארג
 460 רזוע-בקעי ,יקסראבארג
 148 רעזאל ,יקסראבארג
 124 עיסומ ,יקסראבארג
 14 135 132 לדנעמ ,יקסראבארג

7 148 154 252 
 120 114-112 השמ ,יקכראבארג

6 134 143 195 203 213--214 
5 224 240 244--246 434 447 
5 459--460 465 

 190 40 24 אינָאס ,יקסראבארג
 414 לטע ,יקסראבארג
 366 134 112 ןמלק ,יקסראבארג
 165 148 135 המלש ,יקסראבארג

9 188 445 447 405 
 147 135 87 19 לאומש ,יקסראבארג

8 418 448 
 ,(ןייפ) יקסראבארג

188 
 134 םהרבא ,רעװָארג
 327 325 ןרהא ,רעװָארג
 399 327 325 לרעב ,רעװָארג
 (ערדעטאק)  ךורב-הילדג ,רעוװָארג

82 
 1234 104 28 גילעז ,רעװָארג
 235 211 ןאפעטס ,קעיארג
 18 ריאמ ,ןאמסָארג
 11 (עקמולש) המלש ,ןאמרעּפָארג

1233 
 3923 ןרהא ,רעבורג
 4223 איסעפ ,רעבורג
 124 יסייפ .ןפיורג
 425 לטאמ ,ןאמרעפורג
 222 201 116 םייח ,םיובנירג
 425 השמ ,םיובנירג
 425 עגייפ ,םיובנירג
 423 םהרבא ,טאלבנירג
 222 201 116 74 לטאמ ,גרעבנירג
 456 .ש ,גרעבנירג
 160 119 לעדא ,ןאפשנירג
 421 רָאטקָאד ,לעפירג
 365 אקשירג
 78 שמש ןושרג
 46--44 היח ,(לעגיּפש) ינושרג

 (הינוס) הרש

 ר
 406 יקסלָאװָארבָאד
 257 165 םירפא ,רעקטיװָארבָאד

5 397 
 עינעשז ,(רעפעפ) רעקטיוװַארבָאד

205 
 15 39 רתסא .,(סָאק) קוילָאּפָאגלָאד

13 423 
 325 292 290 לטָאמ ,קוילָאּפָאגלָאד

2 393 425 
 423 203 עקיש ,קוילָאּפָאגלָאד
 225 ןָאמָאלָאס ,קינלָאד
 380 321 209 סנאה ,ואנָאד
 309 לעוװאּפ ,קולינָאד
 84 ָאשזד ,ןאמרָאטקָאד
 84 עּפיצ ,ןאמרָאטקָאד
 386 383 איראמ ,אקסניבוד

 145 140 119 132 121 ןזח דוד
 232 209 לטע ,אקצערָאװד
 14 ןמלז ,יקצערָאװד
 89--88 לחר ,(רעש) יגנוד
 30/ ליסאוו ,לעדנוד
 105 רעזייל ,ןייטשדנאמאיד
 10ת לאונמע ,ןייטשדנאמאיד
 46 42 11 לאומש ,ןייטשדנאמאיד

188 173 107--5 
 192 177 סנאה ,למהיד
 134 המלש ,רעטיד
 17 םייח ,שטייד
 140 131 יניפ ,שטייד
 2359 השמ-םהרבא ,רעטכיד
 45 םיחא ,רעטכיד
 120 119 (היתב) אשאב ,רעטכיד
 175 159 49 ןושרג ,רעטכיד
 250 1715 49 קחצי ,רעטכיד
 168 164 ,(רערעל) רעטכיד
 242 הכלמ ,רעטכיד
 359 לדנעמ ,רעטכיד
 77 עיטע ,רעטכיד
 (יּפעּפ) עלָאּפ ,(דמלמ) רעטכיד

0--268 
 242 205 עקיש ,רעטכיד
 18 הירא ,קייצנעסיד
 119 ןאמקיד
 119 לבייט ,ןאמקיד
 359 לשרעה .,יקציטאלעד
 152 87 אשירג ,םיובלקעד
 152 106 אשאי ,םיובלקעד
 152 ףסוי ,םיובלקעד
 68 18 16 עשוהי ר"ד ,שטילארד

184 
 12 הרפש ,(דלעפנזַאר) שטילארד

 .ה

 213 114 השמ ,גרעבכָאה
 404 359 םהרבא ,ןַאמכָאה
 140 131 בייל-הירא ,ןאמכָאה
 345 ןושרג ,ןאמכָאה
 384 גילעז ,ןאמכָאה
 184 יסיּפ ,ןאמכָאה
 68 16 חספ ,ןאמכָאה
 172 ראטקאד ,ןאמפָאה
 266 םייח ,ןאמפָאה
 423 הרש ,(ןייטשניבור) ןאמּפָאה
 80 ףסוי ,ןּפָאה
 134 עטנ ,ּפָאה
 314 אטושז ,אקסוועשטאברָאה
 141 133 רעביףלָאװ ,גניריוה
 309 (שטיוד-סקלָאפ) טרעּפּוה
 63 הרובד ,קי'צייה
 144 דמלמ ךינעה
 398 306 ילא ,סעה
 308 206 השמ ,סעה
 306 הרש ,סעה
 423 לסינ ,קיגרעמרעה
 82 15 55 (שמש) םשילעב לשרעה

2 132 140 152 296 
 95 רעדיינש עקשרעה
 434 רשא ,(רעלעג) יררה
 194 180 קחצי ,ינמיתה

 א
 109 (רעטסוש) רתלא ,רעגאוו
 148 1233 40 לאומש ,סיצווָאװ
 77 םהרבא ןוא לטיג ,רעטכאוו
 95 לכעמ ,לאוו
 191 177 םהרבא ,ךאלאוו

 141 133 (ןויציןב) יצנעב ,דלאוו
 173 אינאט ,דלאוו

275 



 307 211 203 133 עקסאי ,דלאוו
1 327 382 388 399 423 425 
41 443 461 

 133 לאקזחי ,דלאוו
 423 399 327 311 307 השמ ,דלאוו
 425 לדיי ,סקָאדלָאװ
 239 עילא ,קילָאװ
 74 לדניירב ,(גרעבנירג) קילָאװ

3 42 
 74 40 39 עדלאג ,(ץוועש) קילָאװ

1 44 460 401 412 473 
 472 174 ףלָאװ ,קילָאװ
 .109 (רענשזריק) לקנאי ,קילַאװ
 74 בקעי-קחצי ,קילָאװ
 ךד לארשי ,קילָאװ
 120 74 לטאמ ,קילָאװ
 472 120 עילאמ ,קילָאװ
 472 411 443 14 לדנעמ ,קילָאװ

23 
 116 105 הרש ,קילָאװ
 -ָאקרַאװ 'ר ,לאכימ ,יקסוועליסאוו

 לאומש ,יקציוו
 162 161 21 םהרבא ,ןאמסקאוו
 173 50 לדניירב ,ןאמסקאוו
 258 לקנאי ,ןאמסקאוו
 20 17 (שיבייל) לבייל ,ןאמסקאוו

0 141 184 185 
 54 רשאי-השמ ,ןאמסקאוו
 168 50 49 48 45 היבצ ,ןאמסקאוו
 254 לקֹוק ,ןאמסקאוו
 70 17 (קעטומס) ןועמש ,ןאמסקאוו

82 
 422 םהרבא ,יקציוװָאקראוו
 עטיא ,(יקסראבארג) יקציווָאקראוו

 286 219 216 215 109 87 ן9
4=ׂ, 423 440 

 219 216 215 עבויל ,יקציוװָאקראוו
6 414 415 419 

 עדיירפ ,(ןעבעלּפ) יקציווָאקראוו
35 276 279 286 308 399 414 
5 419 421 422 423 

 217 עראלק ,יקציווָאקראוו
 -אוו לאכימ) לאומש ,יקציווָאקראוו

 286--214 113 109 (יקסוועליס
4 45 43 424 

 82 (סעקינײלָא יד) ערדיוו
 140 131 קישטרעב ,ערדיוו

 244 229 214 213 204 דוד ,ערדיוו
85 246 

 140 131 עשוהי ,ערדיוו
 207 הפי ,ערדיוו
 161 154 153 22 איסאיראמ ,ערדיוו

 166 160 46 םירמ ,ערדיוו
 235 211 203 השמ ,ערדיוו
 140 יסייּפ ,ערדיוו
 462 461 455 454 423 סיליפ ,ערדיוו
 163 100 לשמיש ,ערדיוו
 454 235 211 210 עקיש ,ערדיוו

5 402 465 410 
 . 49 בייל-םהרבא ,רענייוו
 87 רתסא ,רענייוו
 1239 121 (טחוש) לװולעוו ,רענייוו
 150 39 לסאי ,רענייוו
 239 214 213 114 קחצי ,רענייוו

0 244 245 
 1239 121 87 86 85 ריאמ ,רענייוו

14 
 171 164 154 49. עיסעצ ,רענייוו
 82 (עקשטורָאװירק) ןבואר ,רענייוו
 47 .הקבר ,רענייוו
 174 68 49 45 יאתבש ,רענייוו
 49 רעזייל-המלש ,רענייוו

26 

 68 49 45 עקלימש ,רענייוו
 141 1232 דוד ,ןייטשניײװ
 232 209 בקעי ,ןייטשנייוו
 371 81 (רעזעלג) קיציא ,גרעבסייוו
 473 412 411 לדיי ,גרעבסייוו
 470 465 148 133 לטָאמ ,גרעבסייוו

1 412 473 
 472 443 442 ריאמ ,גרעבסייוו
 472 עילאמ ,גרעבסייוו
 443 442 איסאיראמ ,גרעבסייוו
 159 םייח ר"ד ,ןאמצייוו
 139 121 לאיהי ,יקסרימָאקליוװ
 115 רָאטקָאד ,יקצָאסיוװ
 39 (דמלמ קיציא) קחצי ,רעקנישיוו

0 2 135 141 147 

 395 227 (סיטלאס) יקסוועינשיוו
 95 16 (רעלסעט) רמוש לוולעוו
 146 85 טחוש לוולעוו
 364 219 197 134 54 ןמלז ,עברעוו

423 
 260 224 116 לטָאמ ,עברעוו
 429 עינאס ,עברעוו
 115 לחר ,עברעוו
 120 עינאר ,עברעוו
 179 םונורגא ,(ינויצ .א) יקסנקליו

0 1923 194 
 192 ףסוי ,ןיקתיו

 יו
 188 159 באז ,יקסניטובאיז
 222 36 רעזייל ,קישטשוװָאטאגאז
 ,(ישטשינמָאּפיננ קישטשוװָאטאגאז

 109 108 (קאמירפ) םהרבא
 רעזייל ,אריפש 'ר ,קישטשוװָאטאגאז
 ילָאטאנא יאווָאסיל ,שטיווָאראכאז

201 
 395 295 םייח ,ץלאז
 258 לקנאי ,ץלאז
 338 .מ ,ןאמצלאז
 ,(קזיניז ,ןאמצלאז

831 
 -ערּפ-טָאטש) רדנסכלא ,יקסלָאּפאז

 173 97 96 715 66 24 11 (טנעדיז
8 197 198 219 371 

 119 עיסיז ,ןארפאז
 (קעלימש) לאומש ,יקסוועשארָאבז

6 119 120 
 50 48 לצרה ,ןאמרעביוז
 189 141 124 54 עיצחנ ,ןאמרעביוז
 189 186 אינאס ,ןאמרעביוז
 189 לחר ,ןאמרעביוז
 447 189 22 החמש ,ןאמרעביוז
 456 .י ,רעגייז
 100 קיוּפ ןטימ יזייז
 146 144 עילָא ,רעכאמנפייז
 ײזערּפיטָאטש) ןַאמָאר .יקסווָאקייז

 173 106 (טנעד
 434 הנשוש ,(ןזח) רעבליז
 358 257 לארשי ,בראפרעבליז
 412 םהרבא ,גרעברעבליז
 : 358 257 לארשי ,ברַאפרעבליז
 141 132 77 םהרבא ,ןייטשרעבליז

 40 הנשוש

 2214 213 114 םייח ,ןייטשרעבליז
240 85 

 218 לארשי ,ןייטשרעבליז
 -לעב רעװאטלָאּפ רעד) ,רעגניז

 81 (הלגע
 395 295 62 ד"ייה אבא ,רעגניז
 423 על'אבא ,רעגניז
 62 םייח ,רעגניז
 62 עביל ,רעגניז
 50 עלייב ,ןאמרעגיז

 50 ד"יה והילא בד ,ןאמרעגניז
 50 השמ ,ןאמרעגניז
 40 35 (קאווטיל) למהרבא ,קויניז

2 54 72 81 82 108 133 141 
 54 52 (לבייל) הירא ,קויניז
 81 55 53 לטיגיעלייב ,קויניז
 173 83 55 לטיוו ,קויניז
 55 54 53 עטאלז ,(טוילאב) קויניז

83 
 41 29 לארשי ,(היראיןב) קויניז

159 156 155 54 53 49 4 42 
 א 13

 54 53 29 17 רעבילארשי ,קויניז
0 1311 

 173 161 53 הכלמ ,קויניז
 230 186 161 100 53 ילתפנ ,קויניז
 53 איסעפ ,קויניז
 160 83 81 55 52 הקבר ,קויניז

13 
 --53 32 הנשוש ,(ןאמצלאז) ,קויניז

5 82-81 159 160 
 84 55 53 הרש ,קויניז
 161 154 153 97 קחצי ,דניקסיז

2 166 171 
 164 לארשי ,דניקסיז
 153 איסעצ ,דניקסיז
 10 8 3 ןושרג ,קיז
 131 82 81 75 54 טחוש הירכז

3 141 
 184 (יּפעּפ) יסיּפ ,סיקטאלז
 423 הלגעילעב גילעז
 256 רעכאמקיסע גילעז
 395 390 338 227 288 ראגיא ,ץנעז
 390 288 ידאינג ,ץנעז
 98 40 39 234 21 המלש בר ,ץיז

1 1233 140 141 147 148 149 
 זערּפ-טָאטש) ר"ד ,יקסניטישז

 104 38 11 (טנעד
 264 יורפ ,אקסווָאמישז

 אנווָאליאכימ ארעוו ,איאקסניבמעטז
6 419 

 .ח
 401 שיבייל ,סיוואח
 423 3179 הנשוש ,(רעפנאק) שדח

424 
 175 159 בד ,יקסמוח
 442 316 314 139 30 יצרוא ,ןזח

443 
 369 30 רתסא ,ןזח
 378 369 30 הרובד ,ןזח
 82 דוד ,ןזח
 369 20 עינעה ,ןזח
 164 161 היח ,(ץראווש) ןזח
 369 1239 32 231 30 לבייל ,ןזח
 173 עלערימ ,ןזח
 173 30 עגייפ ,ןזח
 .369 30 עינאר ,ןזח
 100 99 24 הנשוש ,(רעבליז) ןזח

41 164 166 
 | 77 רעזייל ,טייח
 220 219 198 173 157 לאכימ ,טייח
 120 74 49 45 עלערימ ,טייח
 714 לכעמ ,טייח
 219 198 יכדרמ ,טייח
 92 עוויר ,(טוגָאק) קושטייח
 144 דמלִמ רעזָאל םייח
 163 רעלָאמ םייח
 45 לדנעמ ,ןאמכח
 82 עצראווש יד הנח
 194 180 לאקזחי ,ןיקנח
 69 16 דוד רשא 'ר ,ירח
 423 399 208 הרש ,(סוג) יאנומשח

 .ט
 'ר ,םולש ,קינשטאבאט

 המלש
 141 113 77 17 השמ-םהרבא ,ץלָאט
 472 קיציא ,ץלָאט
 (איטסאק) אלאק ,שטיוװועשאמָאט

8 289 290 291 292 293 327 
1 392 2393 2394 395 

 35 לארשי ,(לאגירפ) רעדיראנאט
 47 44 לרעב ,קוינישטרָאט
 ---41 ןויצ-תב ,(ינשוש) קוינישטרָאט

0 166 170 389 
 379 318 317 הסדה ,קוינישטרָאט

1 3848 2384 2385 

 412 389 378 אינעה ,קוינישטרָאט

 ,ףסוי"ןב

424 
 319 קינוינ ,קוינישטרָאט
 'ה ,הנינפ ,(ןרוק) קוינישטרָאט

 הנינפ ,(קוינישטרָאט) ןרוק
 382 לדארפ ,קוינישטרָאט
 40 עניצ ,קוינישטרָאט
 377 אלוש ,(טאקשומ) ,קוינישטרָאט

8 2381 382 383 384 385 386 
7 389 423 424 

 194 180 179 164 קחצי ,ןיקנבט
 407 405 קינול ,יקסנישזוט
 אווע ,,ןייטשנוארט-אקסנישזוט

9--213 405--409 
 270 269 ןאעל ,יקסנישזוט
 246 הפי ,רעביוט
 109 108 (רעדיינש) קחצי ,רעביוט
 240 201 205 איסאיראמ ,רעביוט

 108 קחצי ,ּפילוט

 230 167 121 49 לשרעה ,קערוט
 108 82 (רעדיינש) עינאמ ,קערוט -

1121 09 

 -ָאס) הרש ,(ץלָאהנזיּפ) ביוטלקרוט
 101 (אינ

 154 42 המחנ ,(ראטקעּפס) ןאמשוט
5 159 175 233 453 

 109 (רעכעלב) לקנאי ,םיובלטייט
1 139 

 224 לאשראמ ,ָאקנעשָאמיט
 407 רעקײטּפא ,ווָארעטניט
 82 (רעטסוש) סירָאב ,ןייטשלעקניט
 424 ןרהא ,רעניטקיט
 223 עקשאי ,רעניטקיט
 141 122 השמ .,רעניטקיט
 105 .ר ,רעניטקיט
 310 בייל ,רעיוכט
 246 114 ןועמש ,רעיוכט

 עלעטיג ,(יקסנעליוו) םיובנענעט
 398 306 305 212 (אינעג)
4021 424 

 305 424 דוד ,(רעצינש) םיובנענעט
6 398 401 

 33 לוולעוו ,רעלסעט
 311 370 יכדרמ .םיובנענעט
 423 רתסא ,(פוּפ רעלסעט
 339 השמ ,רעלסעט
 ,רערעש עקטעּפ) עיסייּפ ,רעלסעט

 338 82 (טנאקיזומ עקטעּפ
 245 244 241 212 םהרבא ,רעּפעט
 453 274 222 201 ןרהא ,רעּפעט
 462 454 453 274 אלעב ,רעּפעט
 222 201 ףלָאװ ,רעּפעט
 27 השמ ,רעּפעט
 74 לווייפ ,רעּפעט
 + 252 יסייַּפ ,רעּפעט
 188 ןבואר ,רעּפעט
 377 החפשמ ,יקצינראשט
 41 בקעי ,יקסווָאנדושט



 41 (רָאטקערידי-קנאב) ,יקסווָאנדושס
13 

 157 יורפ ,יקסווָאנדושט
 388 387 לָאטאנא ,יקיישט
 421 323 יקסווָאנאכעשט
 211 יקסוואינרעשט

 ְּפ

 262 ןיילת ,יקסרָאװאי
 16 רעטסוש עלעקנאי
 15 סרעזָאל השמ לסָאי
 268 265 263 יורפ ,אקסווָאבוקאי
 140 לכעמ ,ןָאזלקָאי
 149 123 השמ ,ןָאזלקָאי
 197 יקצָאראי
 100 יאוואדָאּפ עקשאי
 179 (יקסבשרוו .י) לאומש ,ילאנבי

0 194 194 
 163 126 אטיא ,זוי
 356 355 2354 2523 251 209 סוילוי

7 410 411 412 
 133 72 69 52 40 39 27 דמלמ הנוי

5 260 144 147 148 461 
 418 220 הנשוש ,(דירפ) ןָאטסוי
 94 סעקשטימעס יד ןופ לאיחי
 224 טחוש לאיחי
 69 (רערעל) ןאמרוי
 82 עקשטיטנעי
 424 32--230 אלעב ,(ןזח) ירעי
 194 193 180 179 רזעילא ,הפי
 188 אמולב ,ינדרי
 16 (לאגירפ) רעדיראנאט לארשי
 177 ןויצ-ןב ,(יקסרומונר'צ) ילארשי

178 
 192 היח ,(היאקסרומונר'צ) ילארשי

3 + 

8 
 204 (רעגערטפירב) יקסניזדָאכ
 235 רָאטקָאד ,סיסאכ
 185 לדנייש ,ןהכ
 416 רָאדעװכ
 181 םהרבא ,(לּפערק) ץכ
 440 203 38 ןימינב ,ץכ
 203 לשרעה ,ץכ
 1234 לטָאמ ,ץכ
 151 140 122 41 40 קילאפ ,ץכ
 424 הקבר ,ץכ
 15 לדנייש ,ץכ
 120 119 113 קילאומש ,ץכ
 180 179 178 177 לרב ,ןוסלנצכ

1 192 193 194 
 180 179 177 לחר ,רזש'ןוסלנצכ

1 194 194 
 69 16 לקייח ,רשכ

7 
 412 םהרבא ,רעטכאל
 120 עקלע ,רעגנאל
 378 עוועװו ,סקאל
 235 212 היבצ ,ןיקטבול
 235 211 רזעילא ,ןיוול
 265 264 יורפ ,אווָאכאיל
 70 26 לטיג ,(ץלָאהנזיּפ) ןאמרעביל
 120 עצניד ,ןאמרעביל
 432 ילָאט ,ןאמרעביל
 (רעכאמרעגייז) לסינ ,ןאמרעביל

8 109 120 
 55 והיעשי ,קירביל
 13 רעגערטרעסאוו בייל
 300 ס'הוח שיבייל

 429 טנווייל
 125 יבר רעקווישאק ,עקרעזייל
 15 קחצי-םהרבא ,רעטייל
 163 הרש ,רעטייל
 424 211 עטיא ,ךעקייל
 424 283 211 שיבייל ,ךעקייל
 2311 210 השמ ,ךעקייל
 424 241 240 לסינ ,ךעקייל
 2311 הקבר ,ךעקייל
 'ר ,אוואלסינָארב ,אקסווָאנאמיל

 אלעב .,(ןזח) ירעי
 424 הקבר ,םיובדניל
 2328 רתסא ,ןמדניל
 119 117 43 (לסָאי) ףסוי ,ןעדניל
 143 140 122 לטָאמ ,קויסיל
 22 בוטיםוי ברה ,רעלעה-ןאמּפיל

6 122 185 
 406 235 (טצרא-ןָאצ) קינרָאװקיל

7 424 
 412 258 2357 לבייל ,רעשטשיל
 140 132 131 96 233 לרעב ,דעבעל
 2230 םייח ,דעבעל
 170 םחנמ ,דעבעל
 166 49 48 (לטָאמ) יכדרמ ,דעבעל

8 230 
 112 לסינ ,דעבעל
 327 עלייב ,(שטייב) רעדעל
 434 246 228 205 195 הנח ,ןיטיוועל
 252 77 עבָאד ,רעגניוועל
 1232 115 77 17 ריאמ ,רעגניוועל

141 
 244 213 לעּפָאק ,רעגניוועל
 201 ָאקוועל
 68 16 רתלא ,רענרעל
 171 140 132 77 17 דוד ,רענרעל

15 176 
 68 16 בייליהשמ 'ר ,רענרעל
 134 לואש ,רענרעל
 252 קיזייא ,רערעל
 425 לשרעה ,רערעל

 .מ
 373 לדניירב ,רוזאמ
 273 באז ,רוזאמ
 373 תידוהי ,רוזאמ
 373 השמ ,רוזאמ
 273 יבצ ,רוזאמ
 133 (יוג-תבש) ייווטאמ
 425 ןזח לטָאמ
 90 טחוש לטָאמ
 141 (דמלמ) סלטאמ ריאמ
 ./ 315 הוח ,אקשוילאמ
 315 לדנעמ ,אקשוילאמ
 315 אמיס ,אקשוילאמ
 315 קילורס ,אקשוילאמ
 315 על'הקבר ,אקשוילאמ
 464 403 דוד ר"ד ברה ,ןָאסנָאמ

469 
 188 180 176 105 46 הירא ,רומראמ

9 447 400 
 222 200 הנח ,רומראמ
 181 163 24 (לדיי) הדוהי ,רומראמ

22 
 460 188 עילאמ ,רימראמ
 222 200 190 24 אקשימ ,רומראמ

3 258 
 395 394 294 קושטשאשאמ
 379 אבא ,זומ
 141 132 77 17 ביילישריה ,זומ
 400 298 השמ ,זומ
 379 לזייר ,זומ
 399 389 לסאי ,קנומ
 211 ארעוו ,ץינירקומ

 367 365 219 197 לעװאּפ ,קישטימ
42 

 194 180 60 הנח ,לזיימ
 12 37 (רענעגושמ-טָאטש) עקיימ

146 
 402 302 בוקאי ,קושטלאכימ
 456 .מ ,ואבלימ
 217 215 196 195 73 הנליא ,רעלימ

423 
 73 (דמלמ םענוב) ןעב ,רעלימ

85 1060 148 160 161 164 
7 170 171 2230 429 450 464 

 73--11 (דמלמ המלש) לָאס ,רעלימ
85 119 126 129 138 153 195 
5 216 259 423 429 450 458 
41 463 464 468 469 

 465 458 433 429 עינָאס ,רעלימ
 464 450 429 73 הנינפ ,רעלימ
 422 רָאטקָאד ,ןייטשלברימ
 209 ווָאלאשימ
 ןעב ,רעלימ 'ר .םינוב ,דמלמ
 120 58 56 הבהז ,(רעדניב) דמלמ
 378 לבייט ,דמלמ
 250 עיטָאמ ,דמלמ
 83 82 72 52 (סלטאמ) ריאמ ,דמלמ

5 132 133 
 54 ליסָאס ,,דמלמ
 64 קילורס ,דמלמ
 54 (רעטכיד יּפעּפ) עילָאּפ ,דמלמ

2 141 338 424 
 85 סחנּפ ,דמלמ
 190 עדיירפ ,דמלמ
 138 ילאצ ,(יבוקעי) דמלמ
 87 עיצאר ,דמלמ
 לָאס ,רעלימ 'ר ,המלש ,דמלמ
 15 69 68 קיזייא ,ס'החונמ
 82 סעשטעמ
 104 102 38 הלגעילעב לכעמ
 376 ר"ד ,עלענעמ
 76 (רָאטנאק) ןחדב לדנעמ
 424 רענאקירעמא השמ
 16 (לאגירפ) רעדיראנאט השמ
 82 עקשטיברָאט השמ
 19 לדיפ ןטימ השמ
 76 רעמזעלק השמ
 321 141 133 טחוש השמ
 10 רעיירד-ןקירטש השמ
 93 הלגעילעב על'השמ

4 
 388 ווָאיעװטאמ ,אידאנ
 218 םהרבא ,שטישטאנ
 301 203 103 37 םייח ,שטישטאנ

201 
 134 השמ ,שטישטאנ
 105 ,צ ,שטישטאנ
 119 המלש ,שטישטאנ
 170 בייל-םייח ,שטאסָאנ
 59 (רעציזַאב-טיג) ָאקנעסָאנ
 103 37 רעדירב ,ןאמרעיינ
 190 189 איסומ ,ןאמרעיינ
 49 46 רעטסעווש ,ןאמרעיינ
 3238 הרש ,ןאמלסינ
 395 327 יקסוװָאלעימסעינ
 ייינש) לסָאיםייח ,ישטשימָאּפעינ

 81 58 (רעד
 437 הרובד ,רימנ
 437 יכדרמ ,רימנ

 .ט
 87 ךינעה ,אכָאס
 69 16 םייח 'ר ,קישטײװָאלָאס
 253 ראטקאד ,ןייטשמאס

 82 41 39 (עקװָאל) שיבייל ,םאס
0 1500 115 364 424 

 214 למעל ,םאס
 244 213 120 109 רתלא ,ענסָאס
 120 70 עקדיירפ ,ענסָאס
 395 394 ןאפאראס
 162 ךורב ,אקָארָאס
 ךד 40 22 הכרב ,אקָארָאפ
 95 ריאמ ,רוהניגס
 464 95--93 ןתנ ,רוהניגס
 114 םהרבא ,!ןייטשרעבליז) לגס

4 246 
 378 איסאכ ,לגס
 240 לדנעמ ,לגס
 'ף ברה ,רָאטקעּפס 'ר ,רעכיניווס

 השמ
 113 110 101 ןמחנ ,לעסופ
 113 109 101 46 לחר ,לעסוס
 170 םהרבא ,יקסוואטס
 26 אינאס .,רַאלָאטס
 297--296 הקבר ,רַאלָאטס
 297 על'המלש ,ראלָאטס
 95 עשזדע ,ךאמלעטס
 415 אדייגיס
 456 יישזד ,לעגיס
 טוגָאק 'ר ,יסוי ,רעצליס
 329 קושטמיס
 ,ראילַאמס 'ר ,םהרבא ,רעליקיס

 םהרבא
 16 םהרבא ,(רעליקיס) ראילַאמס

140 132 131 81 69 31 7 
1441 

 404 201 74 לקנעי ,ראילָאמס
 69 17 השנמ ,ראילָאמס
 140 121 69 27 17 לדירפ ,ראילָאמס
 267 עינעשז ,אווָאיריגעינס
 114 דוד ,קושטרעס
 424 394 293 לסָאי ,קושטרעס
 424 394 293 עווָאלס ,קושטרעס
 334 ווָאפרעס
 52 40 (עלרהא) ןרהא ,רָאטקעּפס

2 129 132 133 138 141 
 129 40 (ךונח) ךינעה ,רָאטקעּפס

3 141. 
 133 129 72 52 ריאמ ,רָאטקעּפס

1 2988 400 
 209 (הרומ) רָאטקעּפס
 16 השמ בר ,(רעכיניווס) רָאטקעּפס

 138 133 130--129 77 72 69 ן7
1 298 400 

 'ר .המחנ ,רָאטקעּפס
 המחנ ,(רָאטקעּפס)

 159 155 154 42 חספ ,רָאטקעּפס
5 233 425 

 106 ןאמטעה .,יקצאּפָארָאקס

 ןאמשוט

 95 הקבר ,לּפע
 222 200 100 לסָאיײלאומש ,רעבקע

0 241 
 239 רשא ,ךילרע
 185--134 177 (ףלָאװ) באז ,ךילרע

11 
 404 458 121 (עקסָאי) ףסיי ,ךילרע
 242 בקעי ,ךילרע
 464 242 (קילורס) לארשי ,ךילרע
 134 82 53 רודגיבא ,טכערעגכילרע

143 
 258 ףסוי ,טכערעגכילרע
 188 187 82 יצנומ ,טכערעגכילרע
 -"רעדעל) סחנּפ ,טכערעגכילרע

 1231 81 (רעגראוו
 131 ביילילאומש ,טכערעגכילרע

477 



 .מ
 398 397 212 עקסאוו ,לעגָאפ
 399 307 רדנסכלא ,קוילוואפ
 311 רימזוק ,קוילוואפ
 2307 306 רדנסכלא ,קושטּפאטָאפ

8 399 
 423 364 134 ןימינב ,קינשאטָאפ

22 
 120 119 עדיירפ ,קינשאטָאפ
 140 121 קיציא ,אכיטָאּפ
 140 131 לטָאמ ,אכיטָאּפ
 140 121 ןועמש ,אכיטָאּפ
 311 לעוװאּפ ,קומישטָאּפ
 288 278 (רערעל) שטיוואכאלאפ
 440 181 176 עדיירפ ,קושילָאּפ
 47 דראשיר ןָאראב אי גיפ

82 6 
 85 לשרעה ,רעבראפ
 366 היח ,יָאנטרַאּפ
 368--366 (עקשאי) בקעי ,יָאנטרַאּפ
 268 קעדנעמ ,יָאנטרָאּפ
 366 עַּפיצ ,יָאנטרַאּפ
 רעינאמוה רעד) ןבואר ,יָאנטרָאּפ

 268 (רעדיינש
 408 407 273 271 210 269 טסרָאפ

209 
 134 54 השמ ,ייטשראפ
 188 46 ילוב ,שטאגופ
 140 131 עיסיז ,שטאגופ
 168 109 35 השמ ,שטאגופ
 119 הרש ,שטאגופ
 אנינאי רתסא ,(רעלסעט) ּפֹוּפ

 343--338 268 75 (אקסלאקעשט
 2344 עשוהי ,פופ
 95 ןרהא ,סקופ
 244 ןימינב ,סקופ
 424 האל ,(רעגנאל) סקופ
 222 איטימ ,סקופ
 120 75 םעניב ,ןעוויפ
 120 112 לטיג ,ץלָאהנזיּפ
 10 35 26 (לסָאי) יסָאי ,ץלָאהנזיפ

0 112 119 120 
 101 הרש ,(בואטלקרוט) ץלָאהנזיּפ
 185 19 18 לחר ,ירמָא-גרבנגייפ
 395 295 62 (לדיי) הדוהי ,רעטשייּפ

424 
 164 161 לחר ,(בילטָאג) רעטשיײיּפ

186 
 192 179 חונ ,סעניּפ
 402 303 302 ןאפעטס .,יקצאסיפ

203 
 295 אקטעיּפ ,ןירָאטעיפ
 365 והיעשי ,אקשורטעיּפ
 69 (ןירערעל) שיפ
 72 51 (דמלמ) יול ,ןייבשיפ
 460 164 161 השמ ,ןייבשיפ
 173 לאומש ,ןייבשיפ
 10 הלגע-לעב לשיפ
 1239 131 (ןויצדןב) יצנעב ,ןאמשיפ

8 409 
 464 429 424 עדלָאג ,ןאמשיפ
 82 (סלחר עדיירפ) לקנעי ,ןאמשיפ
 82 (סלחר עדיירפ) לטָאמ ,ןאמשיפ

1441 
 120 119 103 38 37 לדנעמ ,ןאמשיפ

2 202 235 424 464 
 160 120 119 55 32 אינָאס ,ןאמשיפ
 םהרבא ,(קאשטלָאק) רעדעפשיפ

7 413 70 72 82 83 109 
23 118 120 169 

 1123 (קילורס) קילארשי ,רעדעפשיפ
252 

178 

 ,רעשיילפ

 164 עקיורפ ,רעדעפשיפ
 82 (סעקינלעגיצ יד) שאלפ
 162 רתסא ,שאלפ
 162 121 39 עלייב ,שאלפ
 434 225 215 204 195 בקעי ,שאלפ
 162 האל ,שאלפ
 162 עלָאגראמ ,שאלפ
 396 295 לאכימ ,שאלפ
 171 162 161 97 השמ ,שאלפ
 162 ןבואר ,שאלפ
 162 בייל-לאומש ,שאלפ
 320--313 295 203 קיזייא ,רעשיילפ

5 424 
 170 167 161 146 ךורב ,רעשיילפ
 119 היתב ,רעשיילפ

 146 82 (לָאראק) םייח
175 

 313 קחצי ,רעשיילפ
 לארשי ,רעשיילפ

5 2316 
 456 .מ ,רעשיילפ
 83 לדירפ ,רעשיילפ
 252 עקיש ,רעשיילפ

 131 82 (בצק) הירמש ,רעשיילפ
9 146 314 

 95 יבר ,רעצירָאק לסחנּפ
 100 עבורט רעד טימ עקטעפ

 'ר ,(טנאקיומ) רערעש עקטעפ
 עיסייּפ ,רעלסעט

 419 321 קיזאק ,יקסווָארטעּפ
 81 (טחוש) הירכז ,עקשורטעפ
 424 לאיחי ,עקשורטעפ
 424 305 היעשי ,עקשורטעפ
 139 (טחוש) השמ ,עקשורטעפ
 134 עקייש ,עקשורטעפ
 311 185 עלייב ,ץלעּפ

 54 לטנָאי ,ץלעּפ
 185 קחצי ,ץלעּפ
 140 122 120 םהרבא ,ןאמצלעפ

2 160 163 176 
 176 אבָאד ,ןאמצלעפ

 (קישטשָאנזאר רעד) םייח ,ןאצמלעפ
2 140 145 

 173 163 41 לדנימ ,ןאמצלעפ
 121 119 ןבואר ,ןאמצלעפ
 173 163 159 156 עינָאר ,ןאמצלעפ
 120 46 (עיטימ) השנמ ,ןעּפ
 64 קיציא ,רעפעפ

 122 69 41--39 27 והילא ,רעפעפ
1 140 150--151 300 401 

 59 רתסא ,רעפעפ
 424 310 םירפא ,רעפעפ
 150 יזוב ,רעפעפ
 150 גילעז ,רעפעפ
 173 165 55 41 אינעשז ,רעפעפ

 140 132 1231 41 םייח ,רעפעפ
4 150--152 161 162 172 
0 41 473 

 151 עקייח ,רעפעפ
 150 84 55 עמעט ,רעפעפ
 173 150 דבכוי ,רעפעפ
 64 לטָאמ ,רעפעפ
 64 63 (סקעמ) לאכימ ,רעפעפ
 83 81 55 53 אקימ ,רעפעפ
 64 59 רעדנעס ,(רענלעמָא) רעפעפ

1 141 257 305 397 
 1090 היח ,רעקעפ
 424 לזייר ,רעקעפ

 159 158 156 155 41 הנח ,ןאמלרעפ
13 

 54 (עטיּפָאט) םהרבא ,רעטומלרעּפ
2 134 143 364 423 

 314 (קילורס)

 460 459 452 בייא ,רעטומלרעפ
 46 םינוב ,רעטומרעפ
 460 459 עצלייב ,רעטומלרעפ
 459 ןיב ,רעטומלרעפ
 459 ירָאד ,רעטומלרעפ
 459 ווייד ,רעטומלרעפ
 459 סירָאמ ,רעטומלרעפ

 383 עיצנימ ,רעטומלרעּפ
 459 ענימ ,רעטומלרעּפ
 460 (סירָאמ) השמ ,רעטומלרעפ
 455 454 (עּפעּפ) לואפ ,רעטומלרעפ

9 402 
 443 פיליפ ,רעטימלרעפ
 460 סחנפ ,רעטומלרעפ
 460 ףלָאװ-ןבואר ,רעטומלרעפ
 459 ילרעש ,רעטומלרעפ
 181 54 לסינ ,ןאמרעפ
 181 עקלע ,ןאמרעפ
 87 רודגיבא ,לערעפ
 308 לאומש ןרהא ,לערעפ
 121 היבוט ,לערעפ
 442 לאוי ,לערעפ
 442 הרשילדנימ ,לערעפ
 119 השמ ,לערעפ
 134 לאומש ,לערעפ
 343 שטיוועינארפ

 292 291 68 45 35 םהרבא ,לאגירפ
3 2325--227 392 394 424 

 393 391 292 289 ךורב ,לאגירפ
 170 100 לשרעה ,לאגירפ
 35 לארשי ,(רעדיראנאט) לאגירפ
 392 291 290 רעזָאל ,לאגירפ
 326 324 החפשמ ,לאגירפ
 332--228 302 284 רָאטקָאד ,דירפ

5 3266 403 417--418 
 3231 220 אשימ ,דירפ
 472 443 הילדג ,ןילדירפ
 3235 324 סעווירּפ
 82 עכידיסעלאש עדיירפ
 219 (ךעשט) רעלזיירפ
 64 לבייל ,ךיליירפ

 (קישטשוװָאטָאגאז) םהרבא ,קאמירפ
8 109 

 429 424 לאיתוקי ,קאמירפ
 459 םעס ,קאמירפ
 94 רתלא ,סערּפ

 ;צ

 123 119 38 עידָאלָאװ ,ןאמרעקוצ
317 

 318 עשוהי ,ןאמרעקוצ
 468 עינאמ ,ןאמרעקוצ
 468 466 458 עינעס ,ןאמרעקוצ
 466 429 ייּפ ,ןאמרעקוצ
 468 המלש ,ןאמרעקוצ

 468 לירעמש ,(רעדניל) ןאמרעקוצ
 --181 הרש ,(רעקעב) ןאמרעקוצ

2 4234 440 
 74 והילא ,ףרוצ
 95 יסייפ ,קעביצ
 465 447 113 םהרבא ,ןירטיצ

 81 75 (רעװָאקול) יצנעב ,ןירטיצ
01 

 95 ,עינאט ,רעליצ
 140 134 131 עיסוז ,ןאמרעמיצ

 163 140 134 131 םייח ,ןאמרעמיצ
 / 15פ עב

 378 החונמ ,ןאמרעמיצ
 400 298 גילעז ,ןָאמאניצ
 178 ןויציוב ,(לארשי) יקסרומונר'צ
 178 היח ,(ילארשי) היאקסרומונר'צ

 .ק
 186 ןרהא ,ןאגאק
 188 140 15 גילעז ,ןאגאק
 140 44 לבייל ,ןאגאק
 50 49 48 היסאיראמ ,ןאגאק
 173 45 םירמ ,ןאגאק
 91 17 השמ ,(עקשטיברָאט) ןאגאק

40 1455 188 
 184 ילתפנ ,ןאגאק
 188 176 173 140 132 ץרּפ ,ןאגאק

0 201 
 81 (סענעדאר יד ןופ) לחר ,ןאגאק

 90 םהרבא ,טוגָאק
 90 לדיא ,טוגָאק
 90 היתב ,טוגָאק
 92 91 90 הירכז ,טוגָאק
 90 אנח ,טוגָאק
 90 (רעצליס) יסָאי ,טוגָאק
 90 לקנעי ,טוגָאק
 90 האל ,טוגָאק
 90 עקריאמ ,טוגָאק
 90 עיסעפ ,טוגָאק
 90 לאומש ,טוגָאק
 91--90 תידוהי ,(אריפש) טוגָאק
 421 334 323 החּפשמ ,סירעדאק
 33 בייל 'ר ,לאווָאק
 338 אינעג ,קושטאזאק
 134 ןמלז ,קאזָאק
 420 323 322 קילאוו ,יקסווָאלזָאק

221 
 311 370 אקנול ,אקזדָארבישזָאק

2 313 314 315 
 416 415 387 386 יקסראטָאק
 (הלגע-לעב) ךורב-הילדג ,ערדעטאק'

26 
 10 17 רתלא ,קויניטלאק
 ,(רעכאמלטיה) םהרבא ,קאשטלָאק

 םהרבא ,רעדעפשיפ 'ר
 320 אילָאק
 95 לכעמ ,רעקלָאק
 19 יסייּפ ,(רעצינש) רעקלָאק
 168 עיניפ ,רעקלָאק
 17 14 ךינעה ,ןימאק
 424 203 עשפיל ,(ערדיוו) ןימאק
 203 עקיש ,ןימאק
 108 (רעדיינש) םירפא ,רענימאק

109 
 163 97 תידוהי ,לעדנאק
 119 1123 לטָאמ ,לעדנאק
 120 113 ריאמ ,לעדנאק
 139 82 (טנעגא) השמ ,לעדנאק
 190 189 188 דוד ,רָאטנאק
 184 עיסוז ,רָאטנאק
 188 היח ,רָאטנאק
 108 35 לדנעמ ,רָאטנאק
 87 ילא ,ךאינָאק
 170 לרעב ,ךאינָאק
 82 33 (רעלסעט) לאוי ,ךאינָאק
 .14 לסאי ,ךאינָאק
 242 קחצי ,ךאינָאק
 241 הכלמ ,ךאינָאק
 424 379 313 ענראשט ,רעפנאק
 388 381 הנשוש ,(שדח) רעפנאק

6 44 - 
 424 לאקזחי ,רעפנאק
 424 קחצי ,רעפנאק
 134 לשמיש ,רעפנאק
 17 (רעטסוש) קיציא-םהרבא ,סָאק

3 70 77 81 108 109 113 115 
 113 109-18 6 ךורב ,(ןרוק) סָאק

0 168 
 26 הילדג ,סָאק



 35 לטיג ,סָאק
 77 עדניה ,סָאק
 121 120 חונ ,סָאק
 35 עגייפ ,סָאק
 35 יבצ ,סָאק
 77 סערפיש ,סָאק
 71 המלש ,סָאק
 399 207 (קינטָאבָאס) קושטנאסאק
 161 םהרבא ,ןטסאק
 140 דוד ,ןטסאק
 171 1232 77 17 לשרעה ,ןטסאק

5 176 185 
 456 עק'בקעי ,ריסאק
 120 119 הנח ,עטסוּפאק
 120 ענראשט ,עטסוּפאק
 143 134 113 ץרפיהשמ ,עטסוּפאק
 185 לשרעה ,טיּפָאק
 160 היח ,טיּפָאק
 120 119 55 26 הביר ,טיּפָאק
 187 היעמש ,טיּפָאק
 140 לאיחי ,קינליפאק
 296 לקנאי ,ןאלפאק
 113 66 11 לאיתוקי ,ןאמלעּפָאק

3 253 257 298 
 120 119 אראלק ,יקסווָאצאק
 160 48 45 (הקוואח) הוח ,ןאצאק

46 173 
 170 היח ,ןאצאק
 153 106 45 קילאוי ,(ריצק) ןאצאק

44 16--171 434 
 173 עטנ ,ןאצאק
 141 138 132 129 40 לשיפ ,ןאצאק

259 
 446 עפיצ ,ןאצאק
 46 השמ ,קויצאק
 465 רתסא ,שאדרָאק
 18 לאירזע ,ךאבילראק
 370 אבא ,רנבוק

 198 (רעטלַאװרַאפ) ווָאצעינזוק
 104 (הלגע-לעב) לשנא ,קינטוק
 344 אקמָאיס ,אוואיוק
 137 הכרב ,רענילוק
 132 לאימחרי ,קינליפוק
 53 ןהכה קחצי םהרבא ברה ,קֹוק
 39 (הרומ) קוק
 434 109 25 ךורב ,(סָאק) ןרוק
 141 1232 101 12 והיעשי ,ןרוק
 12 םירמ ,ןרוק
 --317 הנינפ ,(קוינישטרָאט) ןרוק

9 423 424 434 
 188 12 הזור ,(ןיטוג) ןרוק

 405 351 350 249 348 247 יעינרוק
6 47 412 4123 

 190 77 40 עלייב ,קירביק
 171 100 (יבצ) לשרעה ,קירביק
 70 17 רעבישריה ,קָאטיק

 385 384 עבשיתב ,(לעגיּפש) ןניק
416-5 4223 

 370 .ב ,יקסנאבילק
 423 הקבר ,(גנירעקעב) רעגילק
 333 128 (עקסָאי) ףסוי ,דרָאבניײלק

235 

 394 293 ךורב ,ןאמניילק
 103 עטיא ,דרָאבמילק
 120 104 (עינומ) ןימינב ,דרָאבמילק
 252 דוד ,דרָאבמילק
 400 298 259 252 עיסיז ,דרָאבמילק
 273 ףסוי ,דרָאבמילק
 461 האל ,דרָאבמילק

 106 103 46 24 אבויל ,דרָאבמילק
8 120 202 239 

 223 214 אינומ ,דרָאבמילק

 213 120 114 104 השמ ,דרָאבמילק
4 240 244 245 246 434 

 103 43 (יסייּפ) חסּפ ,דרָאבמילק
464 11 118 119 120 

 103 המלש ,דרָאבמילק
2 257 298 

 456 ואשזד ,רעמזעלק
 103 27 לכעמ ,רעּפמעק
 226 204 םהרבא ,לעסעק
 202 החּפשמ ,לעסעק
 109 39 35 רעדנעס ,לעסעק
 227 רואינש ,לעסעק
 248 קחצי ,ןוסלנצק
 400 313 300 298 לקנאי ,לאמכָארק
 251 עיסונ ,לאמכָארק
 114 22 םהובא ,סרימָארק

1239 1 

 134 הילדג ,סרימָארק
 465 462 455 454 עסיז ,סרימָארק

20 
 163 אבויל ,סרימָארק
 222 201 188 (חנ) קענונ ,סרימָארק
 180 177 עינָאר ,רענסארק
 115 159 155 154 42 קחצי ,טפארק
 132 113 85 אנכש ,קאיווָאקארק

141 
 95 םייח ,ראינפורק
 71 ריאמ ,קורק
 80--18 ףסוי ,טאווירק
 218 יצבייל ,עקשטורָאװירק
 62 םייח ,יקסווָאלאמירק
 378 יורפ ,אקסווָאלסירק

 ר
 195 109 108 106 35 השמ ,ןיבאר

0 215 222 2321 2363--265 380 
424-23 428 434 

 221 (הרומ) שטיווָאניבאר
 188 176 87 לעוװלעוו ,םויבנזָאר
 82 (יאוואדָאּפ עקשַאי ,םיובנזָאר

8 400 
 422 46 תידוהי ,(רוזאמ) םיובנזָאר

424 
 460 441 השמ ,םיובנזָאר
 46 אינָאס ,םיובנזָאר
 424 423 קינוס ,םובנזָאר
 383 3171 יבצ ,םיובנזָאר
 (לעיטיווארּפ רעד) ןבואר ,םיױבנזָאר

4 134 143 364 423 424 
 171 140 131 עק'המלש ,םױבנזָאר

5 298 400 
 (ןימאפ אנינ) עינאפ ,טאלבנזָאר

55--258 404--412 
 94 הנח ,גרעבנזָאר
 . 94 השמ ,גרעבנזָאר
 472 קיציא ,דלעפנזָאר
 54 לוולעוו ,דלעפנזָאר
 173 160 קחצי ,דלעפנזָאר
 71 לטָאמ ,דלעפנזָאר
 51 ןבואר ,דלעפנזָאר
 191 177 ןרהא ,ןעזָאר
 177 10--617 11--14 הירא ,ןעזָאר

9 180 191 192 
 104 70 67 42 38 14 ךורב ,ןעזָאר

5+--107 165 188 451 452 453 
4 462 465 470 

 76--65 (דראנרעב) בד ,ןעזָאר
 107 ףסוי ,ןעזָאר
 106 יכדרמ ,ןעזָאר
 61 41 (רעש עגייפ) הרופצ ,ןעזאר

1 1958 199 203 215 221 
44 /397--399 403 422 
2 447 

 447 החמש ,ןעזָאר

 118 לחר ,אקסווָאנטאר
 140 131 54 המלש ,יקסווָאנטאר
 120 119 עינָאר ,ןייטשנטָאר
 220 ןאמכָאר
 140 הנמלאהו םיחאה ,םָאר
 295 201 קעלָאב ,קוינאמָאר
 223 322 סָאר
 4236 קחצי ,ןיבר
 194 180 בקעי ,ץיבוניבר
 229 ריאמ ,ןיבור
 424 105 ענימ ,ןייטשניבור
 266 הרש ,(ןאמפָאה) ןייטשניבור
 413 411 140 132 15 יזעב ,זיור
 48 40 לדנימ ,זיור
 472 15 עיצאר ,זיוי'ר
 391 288 עבעב ,רעטיור
 ײראשזָאּפ רעד) לצרעה ,רעטיור

 143 124 (רעק
 62 38--26 (יבצ) לשרעה ,רעטיור

396--390 357 327 325 295--1 
440 425 423 4 

 390 287 110 םייח ,רעטיור
 391 390 289 287 לבייל ,רעטיור
 391 לטָאמ ,רעטיור
 391 ינאמ ,רעטיור
 292 לדנימ ,(ןאמניילק) רעטיור

2 3900 392 393 394 424 
 115 108 35 השמ ,רעטיור
 141 122 לשיפ ,רעטיור
 ,רעטיור 'ר ,(לשרעה) יבצ ,רעטיור

 (יבצ) לשרעה

 462 461 454 (וינעיוט) היבוט ,אפור
 193 180 179 לאפר ,ןיפור
 100 95 71 סענעדאר יד ןופ לחר
 ;קינרוקש לבייפ) רנבא ,ילאימחר

 24 22 19 16 13-11 (ןורש .א
5 28 32 33 34 238 39--43 52 
6 13-12 83 92 105 
7+++-118 126 129--12323 135--- 
6 142 147 150--151 153 159 
82 /180-177 182 191--195 
9 215 217 304 208 2316 399 
2 434 430 451 454 458 402 
4043 466-405 410 411 
2 43 

 460 434 425 120 74 ןרהא ,ץעוויר
 109 (רעלָאטס) דוד ,ץעוויר
 122 לטָאמ ,ץעוויר
 55 ףסוי ,רעדייר
 140 לטָאמ ,רעדייר
 141 132 ריאמ ,רעדייר
 171 160 83 השמ ,רעדייר
 141 132 לאומש ,רעדייר
 359 בייל ,ןאמזייר
 108 35 לאונמע רייד ,םולבלגניר
 10 ףלָאװ ,ןרער

 .ש
 425 קיזייא ,סעמאש
 113 109 70 43 רעטלא ,סעמאש

7 118 119 120 121 296 
 43 יצנעב ,סעמאש

 121 120 119 114 43 הילדג ,סעמאש
 120 119 114 43 הילדג ,סעמאש

1 213 244 
 120 עינעה ,סעמאש

 115 102 51 20 עלערימ ,סעמאש
1 126 203 228 425 426 429 
3 445 450 463 404 405 466 
9 470 

 118 51 43 20 לדנעמ ,סעמאש
9+-121 228 425 426 429 433 

469 466 465 464 463 451 5 
20 

 401 ראטקאד ,ןייטשמאש
 72 52 40 (עקייש) היעשי ,ריפאש

9 132 118 141 
 395 295 קיציא ,רָאש
 409 352 עלעקנאי ,רָאש
 409 353 352 (איטיוו) קחצי ,רָאש
 409 357 356 353 352 לחר ,רָאש

1 412 
 124 ךורב ,רעקנאפראש
 120 השמ ,רעקנאפראש
 ,אקסוועשטאבוז-ץיפאראש

210 
 2381 380 2379 טרעבלא ,עקנאווש
 337 140 131 לשרעה ,ץראווש
 376 32 היח ,(ןזח) ץראווש
 424 לסאי ,ץראווש
 382 259 82 68 16 השמ ,ץראווש

284 
 46 רתסא ,(שאדרָאק) טאלבצראווש
 105 .מ ,טאלבצראווש
 130 121 לאומש ,טאלבצראווש
 180 רזעילא ,טחוש
 140 הירכז ,טחוש
 104 96 233 (היבוט) לווייט ,טחוש

9 111 122 140 2239 434 
 144 דוד-והילא ,רעטסוש
 ןויצ-תב ,(קוינישטרָאט) ינשוש

50-41 

 63 לארשי תנידמ אישנ ,ןמלז ,רזש
5 2719 346 

 134 ןמלז ,רוחש
 191 ןתנ ,םחש
 246 םהרבא ,רעקראטש
 114 (קילומש) לאומש ,רעקראטש

4 240 
 424 423 רעדנעס ,גרעבנייטש
 68 16 15 ףסוייםייח ,ןטראגנייטש
 456 .ח ,ןרעטש
 441 רעדנעס ,גרעבנורעטש
 (ןאמלעג אקשזור) הנשוש ,םָארטש

5 328--3232 335 417 
 184 סיראב ,רענייש
 143 קחצי ,ןאמדליש
 134 קחצי ,רעדליש
 107 קחצי ר"ד ,רעּפיש
 17 עניירט ,סירפיש
 ךד לסאי ,סירפיש
 123 87 סאק ,סירפיש
 137 סליטַאמ ריאמ המלש
 1/ רזעילא ,(ראילָאמס) ילאמש

23 311 69 129 138 
 13 52 (רעטסוש) שמש לאומש
 279 134 ןושרג ,שיומש
 279 173 97 עּפּוּפ ,שיומש
 202 המלש ,שיומש
 282 281 לחר ,שיומש
 282 281 280 219 קילאומש ,שיומש
 37 הלגעילעב לסָאיןועמש
 144 דמלמ ןועמש
 291 טחוש ןועמש
 144 דמלמ לרעמש
 146 (ןזח) בצק הירמש
 378 דוד ,רואינש
 188 הבהז ,רואינש
 460 אניז ,ריאינש

 176 155 (לארשי) עצלורס ,רואינש
8 189 190 239 

 400 298 218 רתסא ,רעדיינש
 195 183 164 (בד) לרעב ,רעדיינש

1 215 216 217 218 235 298-- 
23 398 400--403 423 424 425 

79 

 אינאט



 245 241 240 214 לשרעה ,רעדיינש
 139 131 המלש ,רעדיינש
 456 311 370 עמעט ,ןאמרעדיינש
 402 אטיא ,רעצינש
 424 399 337 207 ןימינב ,רעצינש
 382--381 דוד ,רעצינש
 381 השמ ,רעצינש
 (חספ) יסייפ ,(רעקלאק) רעצינש

9 327 402 424 
 381 לחר ,רעצינש
 402 על'המלש ,רעצינש
 381 לאומש ,רעצינש
 40 39 עדלָאג ,(קילָאװ) ץוועש

84 42 460 41 402 413 
 460 442 לקנעי ,ץוועש
 424 ןרהא ,ןאמטכעש
 312 ינאמ ,ןאמטכעש
 382 271 ןרהא ,רעטכעש
 311 עינאמ ,(רעקדיר) רעטכעש
 171 160 83 55 46 םהרבא ,רעש
 305 120 39 עטיא ,רעש
 2306 305 204 הנקלא ,רעש
 397 305 הרובד ,רעש
 361 53 דוד ,רעש

80 

 77 עטאלז ,רעש
 82 54 ןועמשיםייח ,רעש
 307 305 304 (הדוהי) לדיי ,רעש

7 398 2399 424 
 הרופצ ,ןעזָאר 'ר ,עגייפ ,רעש
 398 297 (הנקלא) עלינוק ,רעש
 203 89--88 64 לחר ,(יגנוד) רעש

4 2305 306 207 208 397 2398 
9 422 424 

 54 ןועמש ,רעש
 252 לרעב ,ןאמרעש
 416 415 םולשיןרהא ,לעגיּפש
 284 הכרב ,לעגיּפש
 ןניק 'ר ,עבשיתב ,(ןניק) לעגיּפש

 עבשיתב ,(לעגיּפש)
 44 עדלָאג ,(רעגילק) לעגיּפש
 424 365 לוולעוו ,לעגיּפש
 4/ 46--44 היח ,(ינושרג) לעגיּפש

7 170 381 412 
 424 (ענראשט) הנח ,לעגיּפש
 411 עשוהי ,לעגיּפש
 412--411 281 ףסוי ,לעגיּפש
 412 קחצי ,לעגיּפש
 415 2384 44 לארשי ,לעגיּפש
 415 לטָאמ ,לעגיּפש

 97 השמ ,לעגיּפש
 415 384 ןתנ ,לעגיּפש
 379 הקבר ,לעגיּפש
 381 לחר ,לעגיּפש
 230 170 המלש ,לעניּפש
 69 16 ךורב 'ר ,קינלאטיפש
 148 133 40 לּפָאק ,קינלאטיפש
 114 לארשי ,ץיּפש
 238 לדניירב ,אריּפש
 238 119 113 26 ןושרג ,אריפש
 46 אניז ,אריפש
 258 ןמלז ,אריפש
 173 הנח ,אריפש
 92--90 תידוהי ,(טוגָאק) אריפש
 140 לבייל ,אריפש
 (קישטשוװָאטאגאז) רעזייל ,אריפש

2 102 132 
 42 22 ("תוברת, להנמ) אריפש
 238 113 עדיירפ ,אריפש
 148 14/ עקרעזייל 'ר יבר ,אריפש

 92 המלש ,אריפש

 138 127 140 132 לאומש ,אריפש

 154 24 ןושמש ,אריפש

 194 180 179 ףסוי ,קצנירפש

 141 113 לארשי ,ץ"ש
 459 םעס ,ץ"ש
 81 קיציא ,(רעניטאיזאר) קינרוקש
 149 133 40 ךורב ,קינרוקש
 241 203 77 32 31 לטיג ,קינרוקש

4 397 472 
 68 אינעה ,קינרוקש
 84 עקייח ,קינרוקש

 444 441 397 304 לטָאמ ,קינרוקש -
202 

 472 225 עינאמ ,קינרוקש
 397 304 61 לאכימ ,קינרוקש
 397 304 61 םירמ ,קינרוקש
 167 164 106 86 77 השמ ,קינרוקש

8 225 304 397 472 
 203 77 עמיונ ,קינרוקש
 הריפצ ,ןעזָאר 'ר ,עגייפ ,קינרוקש
 רנבא ,ילאימחר 'ר ,לווייפ ,קינריקש
 399 308 סחנפ ,קינרוקש
 412 ָאטרעבָאר ,קינרוקש
 397 304 200 129 המלש ,קינרוקש

8 412 / 
 123 60 הרש ,קינרוקש
 רנבא ,ילאימחר 'ר ,.א ,ןורש
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 םז  אוסמּפסח 18 ןחסשמ ֹוח {הס 001160 5121695 200 0280202 25 20

 6010095185100 7100191 200 2 72ז00-002ז160 166. 06 1פ !חטסוצס0 ֹוח

 טססזסש 0//600028ח, ופ 20זו/6 וח שטסזאוחס {סז {חהס ,6ז6ח 2ץסחוסזח

 {חס 019120ז04ח0 8ח0 {סז 2ווץה {0 1926|. 06 2/ּפס ק8/1/0/08165 ֹוח 1ח167-

 18ו{1ח 2011ש610069. סטז 1/16ח05 ֹוח {חס 608020/8ח0 00זחחו/166{1 2טסח(סם06

 חֹוח 25 2 0ז681 ק6ז/500גו} 200 26 קזסטס 0+ חֹוּפ 1ח16/651 ֹוח {חסוז

 5/ח2|/ 0ז08012810ח 2חס 0ז2161ט| {סז {ח0ס חסוק שחוסח חס 6816ח05 0

 {חסזח. 06 2116009 6ט6זצ וחסזחסזוג| 56ז3106 8ח0 חהפ 6ע6ח 3191160 86{ח

 םסק2/חוּפחסח ע76, ֹוח 19ז26|, 2190 6020 הֹוח החוסֹחֹוצי

 זשומח{

 עוזס 16 פח8חוספ 19 {חס וֹושֹוחַס 5מוזוז 01 {חס (68020/2ח 0ז0801221/סח.

 הּסז 6חסזסץ, 06ש01300װ 8מ0 |!סט6 10ז תטחוכחווע ֹוח 06ח6ז/2| 200

 הס2חוּפחסחסזּפ ֹוח ק8ז/וסטוהז, 2/| 01 שמסזח 906 ז6028/05 25 הסז {גזחווץ

 חתעס וחּפקוזסס זחסחחמסזפ ֹוח {חס 0ח01160 512165, ֹות 8ז27/| 2ח0 !ח 1986

 ז1ס 261ושט/1ץ 2חס0 200/6שט6ח06סח{3 ש/6|| זשסזזחצ 01 0016.

 ךחס 1181 ס0001201 שטס ֹות 15/26) חהס שוזח /11ז6/'6 גח0 א/6006)| טט59

 טטחסח {ח6ס קז6510601 01 סטז 01080122ז/ס00 זחס} {חסזו וח זחס ששוחזסז

 1956 ֹוח 98 1246 סוץ. 81 1021 זוחוס {חסץ טע6ז6 51// תס+ סח זתסוז

 1661 סססחסזחוס8ווץ, טט1 {חסץ ז68/// ט780160 10 00 50חוסזחוחס" 1

 א טו עי

 א יא 8
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 סז. יס2צו8 ואוסחּפסח

 םּסס /8ץסז 9'|112816 800 0/ּפ 00110ז6ח-

 01 {חס 6016 18זוווץ, סחו} 50! 200 860

 ןשו:06 0{ (0802802 פטזשועס.

73 

 זחס םסצווופחסו 506/סֹו/ ֹוח 0

 סחֹוע 2 {8ש הס2ח/ופחסחסזּפ ןֹועס וח 0280202, הסשסשסז, זחסוז 2066

 ס0זחזחו1166 ח8פ זח8ח2060 {ס סזֹוחס 1006זװ6ז 2 0008106ז8016 חטזחט6ז

 זחסחחס6ז9, זובחצ {זסזח סזחסז םסוופֹח {סשחּפ. חס 68ח20ו8ּח 0ז0801221/סח

 1פ חהחוסס 2/1סז זחס 1816 הגזזץ 0008, 01 0165860 זחסזחחסזץ , טטחס טט5

 סח8 01 {חס 1191 {ס {סטחס {06 ס00זחחו/1166.

 םטסז} ץסגז {װוּפ ס00זחזחו1166 0ז080/265 2 זוסזחחסז/ג| 86ז7/06 {סז

 זחסֹוז 068 0ח65, 800 {וסץ 16002ז} 9600 ט5 ּפטזוּפ 0{ זוסחסץצ 8

 זוהוח{גֹוח 01086 0001801 שוזח טפ, םסֹוחַס 80זו6 ק8זזחסזפ ֹוח 106 /זחמ/6-

 חוטח18!וסח 01 2/| סטז קזססז8חופ.

 פסו שוו|סז ופ {זחס סחהוזזחבח 0 106 ס0זחזחו1166. 116 8ח0 חֹוּפ ט0016

 ןוהחַה 3191 ט5 ֹות 15/86| סעסז} ץס8ז 2ח0 זסזחגֹוח שזה ט5 {סז 2 {6ש

 חחסחזחּפי 90| 19 2 זחסזחססז 0/ {חס 660110ז18| 808ז0 {סז ז0חוּפ 0004 08

 ןט8ז110108169 ֹות 2// סטז 2011ש11165.

 ׁשוזס 16 800 1/6006| 5908065 6060016 2/| {הסוז 5160 90

 6חסזסע 10 1חס 01080128ז/ס0ח וח 080202 םחה 10 {וס 6406116ח+ 1065 וזה

 זחס 15ז86| 0ז0801281/סח. 176 || חהט6 זחסז6 {ס 587 20001 {חסזחח 1816ז.

 90חוג 200 {ס0טוּפ 86ז06ז, 0 58זח/2, 60018ז10, ט6ז6 2זחחסחס 6

 זוז5+ {ס 6010ט51851102/} פטסקסז{ {חס 1062 01 {חהס םטזס02856 01 86זה

 802חוּפחסח. 1חסץע ח680660 {חס םטווסֹוחס 60סזחזוו166{1, 8ח0 ושֹחּסח 1חסוז פסח

 |60ח8ז0 (1026ז) ז680060 םגז 1011272 806, {חסץ 00ח1זװ00160 2// 6

 064 חוסחסץע חס ז6061/60 {סז {חהס 0002910ח 10 106 סטווםֹוחַס {טחס

 דחופ טט25 ז{חס 120651 810016 ססחזזוסטז/סח טט6 ז6061760. 1חסץע 0

 וחז0060060 01ח6ז 8020/900ח6ז5 {ס 000600016 {0 {חוּפ 620956. 86ו0ח

 ם8סק2חוּפחסח זסחחסזחססז9 זחסזח טו{ח 20טז60181/סח {סז {חֹוּפ 0681 0660 0

 חַבּפ 1050ז1060 {חסוו סח {ה6 !הסחסטז הסוו;



 זחס 0ז080128זו0ח ֹוח !9/26| {סז {ח6ס קטזסח296 0 861ה ה0ס2חֹוּפחסֹח 200

 חוםוח1םוחּפ 801ו96 200 01056 0001801 ׁשֹוזח טפ. ןובחע 01 115 חוסחוססזפ

 חכע6 ט191160 19ז86| 200 861ח0 802ח/פחסח

 זחס 918וחש83 סז800 קוםחס {סז {חס 8610 802/וּפחסװ ס|!טסזססזח

 ע/25 600028160 טצ {06 (00/001166 ֹוח {0ס זוסחחסזק 01 {חס 1216 כא

 ם8זסט7.דחס ספוזפ {סז 106 2ט0/1סז/טזח טטסז6 0008160 טע 806 ?6ז/זחט116ז,
 ססחעסז 6010860. 1066 2ז0 זחפחע 01006ז זחסוחססזפ 0 {וּס 0
 912168 00ח00חוו{66 טטהס 2ז6 201ו/6 800 {חסֹוז חסזחספ 216 0

 סח סטז הסחסטז הסוו

 זמק ןומּפז 802וװפהסהפמ םפאפשסוטאז 45900ו8זוס0א

 דחס 900161/ ט68זוח0 106 8006 חזוס 29 00ח000560 0 8020/90ס5

 שחס 020 /חחחוסז2160 {ס {06 000166 518168 21 {וס 060ֹוחחֹוחפס 0 6

 ס6חזטזץ 11 טט85 {000060 סח 1/גצ 31, 1913 2ח0 00חװ00ז1560 זחהחץ {6װ5

 8ח0 קסזװפקפ 6960 חוהחץ חטחסז605 01 זוסחחססזפ. 119 ס601)00ו66 טט95

 חוט+ט2/ 0606116 2חס 259515128006.

 עוז 520 50217, שֹוּסח חס ט0981160 19ז26| סזסטס0חז ט9פ {חס סזססחטז6

 0{ ז160ט12זו0ח5 01 {חס 80016:/ 89 ש06|| 25 {ח6 000/06195 ששחוסֹח {חּסצ

 ח20 199060 סח {חס 006089ו10ח5 01 {חסֹוז 13/חװ 2ח0 1810 2חחוטסז52ז169.

 סטזֹוחַפ {חס 5600ח0 עץטסז/ס עטבז, +חטצ זחהוחזג/חסס0 906 1

 עשוזת {חס 15ז26| ס0זוזחוו66, 068060 סצ 1620 6250. הסטטסצסז, 67

 זחס56 802חו5חסחסזּפ שחס 020 2/ז//60 ֹוח {חס 512169 ןט5 0610/6 0

 8116ז עעסז|ס עטהז דששס 0ז0801260 {חסזחפ6ו365 וחס 8ח010סז 0ז08ח01221/סח,

 זחס856 {עטס ףזסטקפ 80מ8זסחחצ 00010 חסז {וחס 8 ססזחזוסח 18װ000806, 0

 זחסצ 00 חס{ טח116 חסז 010 {חס} חובוח1גֹוח 06001801 טזח 6200 0106ז-

 סז פס0חוס ז6850ח, {חֹוּפ 008ח0122ז/ס0סח חהּפ חס{ זוה/ח1גוחסס0 0001201 שוזח

 זחס 15/86| 800161ץ} 61{װסז, 800 ט6 6061 {021 {חוּפ וחחקמסז18חז סזסטמ

 0+ 80720ו/ּפווטחסזפ עט85 חס1 2 קסזזחסז ֹוח 106 מטזסח2956 0{ 86{ח 802/ח/פחסה

 8חס ֹוח {חס קט0ווס2זוסח 01 {0וּפ זחוסזחסז18| 8006, 2/זהסטסה 6 0

 ס00ח1801 ןׁשוז. 2806ז וח אס +ע0ז4}

 וח !אסשש

 וח אס

 צסז8 ֹוח 17.
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 זֹהּס 0{18 החחועסזפ2זע 01 זהס 1
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 0{ /עחוסי'ס0

 םחזז8חס6 10 זחס 8020190006ז'5 ס6ח61ז/

 וח אש '/סז4.

 דהס 186 םהזטסחה 8026ח (שחס 0060 ח

 אסעסחוס8ז, 1975) 281 {חס 0600ות0

 חיפ 62ט00ח16ז ֹוח יאסשש 014.
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 זחס םסצווופוסו 506וםֹועצ ֹוח וחס 1060 5

 דחפ 0ז/080122600ח ֹוח {ח6 00060 512165 15 62160 106 90016} 1

 םס?חופחסֹח פטזשוטסז5 . 800 (86ז|) 66116/916/ח ט085 115 {סטחס06ז 200 1

 סחהוזחבח. 806 15 חסש {חס חהסחסטזזץ טז651060+ 06 1284665 ק2זז ֹוח 2||

 זחס 201161069 01 {חס 0ז/0801226/0ח 200 זחמוח12וחּפ 01056 0001801 שוזח

 זחס 15/86ו/ 80016ז1ץ, 8400 6106 2692800 6200 ץ68ז, 11 15 חֹוּפ סטפזסזח

 זס 5600 טפ חג 01 סהוווח ({ס םֹועס 295951512006 10 {ח6 ח6680}/ {ז

 02990ע8ז) . 806 315119 1586| 0116ח, 800 הסזס, 100, חס 15 גח 36

 ס8ז1חסז ֹוח 2|// סטז 2011711169.

 םגזטסח 8026ח, 01 0165560 זמסחוסזץע, ט85 106 סחגוזחגח 0 6

 טחו160 518165 0ז080/22//ס0ח טחזו| 106 {(חוס 01 חֹוּפ 062זח ֹוח ווסטסזחססז ,

 1975. 06 שו/| 06 90ז6/ץ זחופפ60 'סצ 8// 0 טפ, 800 06 ז60ז6ז 102 6

 חבּפ חס{ 1ו/60 {ס 566 {חס קטס11ס8זוסח 01 {חוּפ 8004 ֹוח שחוסח חס 4

 50 801ו/6 8ח0 6חזחט9125110 גח 10161651

 861 1זסמקסז 15 {חס 560/612זץ, 20918 !8זסזוחוזפ {חס 11629פטז6ז,

 800 2זח0סח0 {06 20/ו/6 זחסזחס6ז5 26 ?גט/ ק6ז/זחט116ז, 1660 807116,

 ?חצווּפ 800 5014:6 עט10ז2.

 ם80ח ץס8ז זחוּפ 0ז08ח122ז/0ח 0105 8 זחסחחסז1ג| 96זש106. 1 95

 סטז008560 118 סטטח 060061סזץ ֹוח אּסש ץ0ז4, 2800 חה5 56ח/ זוסחסצ 0



 דחס 2חחט8| זחסזחוסזוג| 56ז0006 15 ר6160 חסזס. 10ז66 זחסחוסז/2|
 פסזס9|1 תהטס 2660 103121160 ֹוח זחס 8556חװמ/} חג/| טטחסז6 8020ח/50ס0סזפ

 {זסזו 2|| סשסז {חס שטסז10 זחפץצ חסצס 2 128161 /1חפסז1066 ֹוח 106 זוסחחסזץ

 0{ {חסֹוז 10760 סח65 טטחס ט6ז19060 וח {חס 101008051. /8חצ 802015ח0חסז5

 חגע6 00006 {0 8610 802חופחתסח {סז 1{חוּפ 680655 טטזק056.

 דחס 50016זץ 5 0606ז2| זחס6ז/ח05 2ז6 חס/0 חסזס 285 ש6|| 25 6

 61601ו0חפ {0 {חס 686001ו/6 60זחחחוז166. 106610005 0/ 1{חס 686001ו66

 ס0זחחהו1166, 800 106 ססטחסו| 800 {חס קזסש10601 {טחס ססזחזווז166 50

 1886 ק1206 ֹוח 8610 8020/5חסח.

 ץשהסח זחס סטמ/וס2זוסח 01 {חוּפ זוסזחחז1ג| 0004 089 0601060 סח.

  ט025 2/ 8610 ה02/חופחסח {02/ {חס 60110ז12/ 8080 זחסז. 11 טט25 6

 זס00 108ז {חס זמחגחצ 1ח6611ח05 ט0זח זחסזחוססז5, טטחס 08106ז/60 1006106ז

 {ס 6150059, 601916ז, 8ח0 1206 ז600ז0 ז600/1601וסחּפ {סז {חס 8004, 0

 {0ס 0011601 800 02106/ 000ט0006015 200 0106ז /זח216ז12| 066 0610

 8 פסזסוו 0 הסחסטז חהּפ 066ח 1ח5121160 2 36זח 802/ח/פחסח, טטח6

 זתס חהזחוספ 01 ט2ז1/וסטוהזוץ 801/76 זחסזחמסז5 26 1ח50/1060/-

 ק}{אאפ ז 08 זחפ זטזטהמ

 |ז ופ 1614 {ח2{ {חס 8651 זחסחחסזוה) {ס0 {חס 2251 1169 ֹוח ז1חס {טזטזס, 8

 זחטז610ז6 זט6 חסקס {ס 06 2816 10 6א88ח0 200 6636/00 סט+דז 5

 וח סז06ז 10 סטו10 8 8ז1006 061666ח {חס ןק851 800 {חס ץסטמס 06ח6ז2ז/סח.

 סטז ק!םחפ 1ח01006 560 טק 2 ןומזבזץ ֹות {הס ס!טסזססח 0? ם=זח

 חס2חֹוּפחסֹח; ?סטחסוחס 8 פסװסופזפֹחֹומ {טחס {סז 0656זש/חס סטמו15: 6ח12ז0

 וחס סטז חגו| סצ 0108ֹוח0 ֹוח 106 2110.

 |{ ופ סטז חסקס 1081 {ח696 !חוקזסע6חוסח1פ ש/|| 6חס0ט1806 {וס

 ץסטחססז 06ח6ז21וסח 10 106ח//ץ} שוזח טפ, {0 ססווס 10 861ה 8סקחופתסח

 {ס 096 1{ {סז סט11טז2| 2011ש10069, {0 חס1ס {חסוז 066160ז2ז0חװפ -- טגז

 חרו17785, סזו{ח זחוו|ג5 200 6ע6ח ש600וח05 26 8610 םסק/תוּפתסחה טטר6

 ןחסז6 2ז6 וחס 120111165 {סז פטסה 0616072ז/סח9פ, 800 2190 {0 טסססזוס

 8000810160 שֹוזח 1/16009 {זסוו 20ז/020 {תסזס

 א

 1 טי

 (61226/) (38טופ0/ 8 !{סטחסוחס 620 |

 זחוּסזחטסז 800 {סז זחוגחץ ץ62/5 ס/חגוזחוהח

 01 זחס ס0סזחחוו1166 (06ח/זס) ץע61ססזחֹוחַפ

 ןו16| 2חס0 6006 802069, ןזסזו

 (ס8ח0202, סח {וס 00629/0ח 0+ {חס 660104-

 {וסח 01 {הס 861װ םס2הופמסח 6100

 }טוצ, 1965.

 2 ז6660וװס0ח ה610 וח ם6זװ םסלק/חופחסו
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 ךחס 1266 0260 860 סםטזסח 9

 עשוזח 102088 ם8סוח סטזוחס 2 ז606קז/סח
 חס!0 ֹוח 8610 ם8ס2חופתסֹה ֹוח חסחסטז 1

 /אחוט858800ז :8506ז םסח אגזחבח קזוסז

 {ס {חּס 18116ז'5 0608ז10/6 {סז 66זזו8ח}

 85 8'|86*15 1151 ,2000855400ז 4066.
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 //ח6ז108, 8ז22,/ 2ז06ח1זוח8 200 ֹוח 0106 00001/065, ובעמ 40

 10061װ6ז 1{הֹוּפ 6ט6חֹוחַס ֹוח 0ז06ז {0 1ח2000ז816 8610 802/ח/9פ0חסח.

 "ןשוסז6 {חּבמח 6100166ח ץס2ז5 חהצס ק85560 8/006 6100 6800

 )6608 01 סטז סֹוּוצ 8ח0 1195 262 טט6ז6 סזט6|/ץ זח85580/60 טצ 106 5

 8חס 1חס 1/18/ח/8חּפ, סח ם!ט| 10, 1942, 806 10 {ווּפ 027 {חסז6 29 2660

 חס זח2זא זח206 8חץשטח6ז6 ֹוח {הֹוּפ טטסז/0 01 1חסז 520/60 זחסזחסזץ-

 "דחופ 6טסחוחַס, וופזסח 11, 1961, ֹוח זחס םגז ווזקט8ה ץעס2ז 01 6
 81816 01 15/86|, 06 060102816 86זח םס2חֹוּפתסֹװ 8ח0 60ח0860ז816 /ז {ס {הס

 חוסחחסזע 01 {חס ,66/5ח0 ססזוזוטחוזץצ שטחוסח יט6ז19060 1006זװ6ז שוזח

 זחס פֹוא זחו/'וסח 6009 0 םטזסמ6-

 ''דחוּפ חסט56 שוו| ט6 0651008160 {סז 1ח0086 ססזחוחַס !זסזו סטז 011,

 זסז 50018) 08106ז/ח05, {סז ןק8ז1165, 160601/סחּפ {סז 006518 {זסוזו 80ז080/

 610. 06ז6 {חס 2חחט23| זחסזחוסז12| 96ז61065 שו| 06 0610 6800 ץס2ז, 8

 8 זחטּפסטוח שש0/| 06 69120119ת60 {סז 466מוח0 0 000טז06ח15 200 0106ז

 50טע6חוזפ 0+ 0/510ז/0 8106 0+ {06 2חח/חו!ג160 ססזוזוטחוזצ-

 'ןח {הופ 80056 0606ז2| 0:/00ז2/ 201/60168 {סז 2005 8

 ןזוחובזווע {סז ץסטזח שזו| 1246 ןס1806 ֹוח זחס {סזוח 01 1661טז65, 6א//ט/ז/סח5

 00016ז60065 800 {חס 1146. 06ז6 2 ן|וסזהזץ שטו/| 06 65180/19060 שוזח 2

 506012| 8601/0ח שחֹוסח ש0/|/ ססח1זגוח זחס 1116ז2זט6 01 {וס 01008081

 "עטס / {זח6ס זטקז696ח12ז/ע/65 {זסזו 20ז020, שו/|/ ססחזוחט6 10 1

 ץסט ֹוח 6סטֹוממֹוחַפ 106 800096 2ח0 006/82זוח0 11, 800 106 15ז26// ססזו-

 חחו1166 || 6חפטז6 1021 {חס 0096 10111/8 115 7016 שוזח 019ז/חסזוסח."'

 םיזח 802חופהסח תסזושוזופפ

 86זח םס?חוּפחסה 801/9/1168 2ז6 זופחצ 8ח0 ט2ז160. 115 קזוחוּפזע ?טחסז/סח

 ופ {0 טחו{6 8020/פחסחסז5 טטחסז636ז זה חובץע 06, 8ח0 1{ 1פ 066 1

 {ח6 זחבחץ ז606מ61ו0חפ 26 0810 {סז ב07װוּפװסחסזפ עשחס ססזו6 10 ט1

 ט5 {זסזח 80ז080- |

23 4 05 - 



 ס00006/860ח0 01 {הס 802הופװסװ 665{00/001 ֹות 106 1/ח1160 518165

 080802, 8/22// 2ח0 /02/:4/060, {חס 6016/0096 0 קטזסהפּפֹוחפ 86/װ

 םס2חוּפחסח 029 טח06ז18/6ח.

 םזזח 802חופחסחה

 8610 הס2חופתסח 56ז/69 85 {ח06 1002| קסֹוחז 200 {06 0606 0 6

 801/ש11168 01 802חופחסחסזּפ 881ח זח 15ז86| 810 80ז028-. /+ 085 סטטסטממג0

 וח 1961, 18 טטס/) 51108160 ֹות {חס 06016 0 16| ?תשֹוט/ סססטקצומַה 6

 6חזוז8 0856זװ6ח+ {!ססז 01 8 ססזחחוסזס12/ 200 ז65106ח/12| טטו!סֹוחַס, 808

 00051815 01 2 1806 2556זח0ס!ץ} חג/|, 8 ס!טס-זססוח, 2ח 011006, 2 1010ח6ח

 800 גח 001000ז ק81/ס.

 |{ טט25 0111018וו} 006060 21 8 1691/06 06זסזװסח} 2116ח666 סעץ

 ה02חוּפחסחּסזּפ זזסוח 15186| 8חס 20ז080/ ןשוּווע ס8ח06 506018|/ץ 10 15186|

 זסז {חוּפ 00025/ס0ח ׁשהוסח שהפ 1חס סט/זחוחגזוסח 0{ זחטסה 60?( 0

 61/סז1 סח {װס ק2ז/ 01 802/חו/ּפװסװסזּפ 6סטסזעט/חסז6. 861װ 8ס2װו/ּפװסה טט5

 6008560/8160 10 {װס זחסחחסזע 01 {00956 שֹהס 020 ן26ז19060 ֹוח 6

 זחס/סס8051, 85 101/06/8 :

 "ווגצ {חוּפ 8סט56 56ז36 25 2 זחסחטזוסח! ֹוח 106 זחסחוסזץ 0{ 8

 0158516ז {0 {חס ח21וסח, 800 זובץצ 10056 ס0זחותס {0 {חופ 400056 |6גזח

 {ס ז6חװ6װװס6ז ץט024{ {ת6 20021600 01 סטז 0606/2ז0ח 025 0006 10 ט5פ,

 8ח0 זוחבץצ 00חססזח 2800 {חסט00+ 06 םֹועסח ֹוח 0ז06ז 1חגז 9000 2 0

 0063 חס הגסמסח 202וח.

 | עעו}/ אסז סוס -- פשז ן שווו ןוצחפ -- םש 1פ8םאתח| םגוו"

 אחס {ח6 !חגטסטז2| 002ז418ז, 68160 1/2ז0ח0 11, 1961 6205: 76  {הס

 טחס6ז5100ח60 0/ זחס סֹוֹזע 01 802/ופחסח, עסוחצחוג, ןֹושֹוחַס ֹות 1526! 208

 {חס זטקז656ח18/ו065 01 10056 ןֹוצֹוחַס ֹומ 620ח2802, 106 0ח0ו160 51281695

 ךחס 12/6 2ז69106ח/ 0{ 18ז28|, 72/זװ8װ

 50878/6 26 2 ז606200ח 21 86ז/ח 80-

 ?חֹופתסח 06 15 0סוח0 0ז66160 ט} סשז

 סהבוזחוהח, 2טתסז 82000ח6/ 812חסוח0

 (81/) 15 0100861 (אובא) ?6קקסז ף/

 סּפחצסז .0101800 

8 



69 

, : 6 
 שא עי = 4

 : :י | 160/ 8151 ,והד גמ 5425 :

 עי יי

 זחס ם802חֹוצחסח 906וסו} וח 1184

 ?זסזו 118 95ח0ו21| 060/חחֹוחסּפ/ חס 8020ו9ח0ח0 900161/ ֹות 15/846/ 85

 06ט610060 וחס 2ח 0ז080122ז/סח שֹוזח סט6ז 250 זחסזחטסז9פ. 115 100006ז

 ץע85 |.68ח 468ש/5/ח.

 8116ז זחס 5600ח0 עש00ז10 עט2ז, 119 חוסזחטסזּפחֹוק 785 2ט3000600

 סצ {ח096 ּפטזשועסז5 01 {ח6 חס10080951 טטחס 10202060 10 6800 15ז26ו|

 115 זחה)סז 2011311169 ט06ז6 {חס החסוסֹוחַס 01 106 2חחט2)| זחסחוסזוה|/ 566

 וח זוסחחסזץ 01 חס 062ז 0ח69 טשחס 020 ק6ז159060 ֹוח 1ח6 /10100280951, 800

 8 זחט1ט2| 210 06ח6ש6016ח1 {טחס וטֹחֹוסח 011660 {/חהחס1ה| 8551518006 0

 חוחסחחטסז5 ֹוח ח660 ֹוח {חהס {סזוװ 0{ 10ח10ז/651 166 102ח5

 ן816ז, שהּסח 00ח1201 טט25 693120119ח60 ששוזח 802ח/פחסחסזֿפ ֹוח
 סזחסז ט8ז15 01 106 טטסז10, {חס 0ז080128ז/0ס0 063610060 200 1006 סח 5
 ןטז656ח+ סוחוסחּפוסחּפ- |ח 60050/18ז00ח שוזח, 800 זחזסטפח {חס 8016

 ן(סזחסז 8! 18016+ וח חסחסטז 0? 802/ח/פחסח

 זוהזזץז5פ סח הגז 21סח
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 ןוס ד10ס000/6 827/116 /זהזחווע :

 זופ ט8ז6ח18.

 דחסס02ז6 6{8291 800 חוּפ עט/16, |(68ח0/8.

 דחסוז פסח, 58/סזחװסח 173116ז.
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 זדזוטסס0ח? (זטעצפ) הסצישפ= (זסצז?אט)

 םִצ פ0| ז/ו/6ז

 ה6568ז0ח חג 1ח00108160 1021 {חס 80ץ166 {גזוו!} זובצ חהצ6ס 115 0ז10/ח5

 8060 0804 {ס 2חהזסח 86ח 0960 028016 (1250---1320) ,8ח !חוחמסז12ח+

 א8ז8116 800018 חס שז116ז . םהחפזסח 86ח ,10566ח0 008ז/016 60//1 חס

 0+ חֹוּפ 1116 וח 60ח51/ח8חסמ16, םטז 926ח+ 90חו6 {וחוס ֹות 50116021, 6ז/0068.

 16 טט89 1חס גטזחסז 01 חוטסח !חומסז{8חז !428ז8116 1116ז2זטז6. ({חס 06מסזסש

 םחסץס1סמ6012) .

 | טט6חז 8זסטחס ׁשו{ח חֹוחח ֹוח סטז 086166 00/10ח00060 800 !ח {חס +69/ח/ט2.

 06 25 24 0000 1ז16חס, טשחס {6061360 0621:ח09 !זסזח 6006 {0ח2, 6

 {ח6986 ט066 חס! 2/ש2ץצֿפ 06080956 01 חוּפ חו-/חאפ, סט {סז חס '(0

 06605 01 01ח6ז5, שחס 1560 {0 זח86 106 9'86806 1116 זחופ8ז8016, סט

 חס 085 חסטסז 8 12811161216...

 16 וט85 8 ח8חס0פסזחס , ח68/זחצ 0חו10 ששחס 10760 {ס םוגצ 800 זטח

 8זסטח0 ֹוח {ח6 91/6619. ץ0ת2+ חס 25 162זחוחַפ ֹוח 0606ז 0/0ח ז62וצ

 זזסטס/6 חוּפ 7620. |

 16 1560 {ס חהשס ףס000 10685 102 2|| {ח6 קטמו1פ 11660, סט+ שחוסח

 86006 צ0ח2 010 חס+. 1ח06ז/610ז6, {חס 86086 081160 הֹוח 1סץסחט... 800

 שחסח !סץסחט 200 106 ''22ח0/116  (םטחוזח ו(6120060) 912ז160 {חסוז

 זז1089, 1116 ֹוח {חס 0606 2608ח06 162ו/ץ {טח ..

 8/ {חס 828ח006+ 0610 ֹוח 8614 802/חופחהסח ֹוח חסחסטז 01 חוּפ 1

 זס 19/86|, 16עץּב 1010 80001 0006 חפצוחס 521 0וחופס/ סח 2 קוס0 90

 חַבׁשחַס ז1006ח 11 {חזסטַסה 106 81/661 טט06ז6 {חסץצ ןועסס. ז1הס 9

 80660060, 6016 {ח6 00010/6ח0 1200060. 1 ץסט ס8ח 1106 2 00/564

 טשחצ חסז 8 םֹוַפ ?...

 דחסֹוז 08ט0016ז ,/ 501112-

 דחסוז 0800016ז, 2802/2.



 אפסהטזח. זהס 6601016 תחססס|/טזופ חסשש 0{ {ווּפ 100, 800 11 586/060 8

 8 0616ז601 10 {חסזח-
 דװס ם2ז6ח1פ 12000/ {הס ס0װסזסח, זחזסטסח {חסוז 688חװ016, 0

 ס6 !סץ2| 8חס 61096 10 6800 01װ6ז, 800 0650116 זחסוז 41116ז6ח1 ןטס111108

 |סץ8/1165, זחס {8זוווע 85 2 81ח016 01056 טחוז, 680ח זוסזחטסז 2/6295

 םז60860 10 0006 10 {ח6 0616006 0 {הס 634

 ץטחסח 800 ז680060 2/06ז/08, 16 2602ח6 1{חס 0ז6800 0ז חֹוּפ

 |וז6 {ס סזֹוחס {חס 651 01 חֹוּפ {2חוווץ סט6ז {0 86 1006006ז שזה הֹוזחְי

 טחזסז1ט0ח816!/ץ, {חֹוּפ 85 חס{ {ס 06. 86 {חסז6/0/6 ז602ז/095 1{ 25 חֹוּפ

 םטזצ {ס קז656ז36 {06 חוסחוסז} 0ז חֹוּפ ט8ז6ח1פ 8ח0 טזסזחסז5 800 65

 זחזסטסחה 0000 טשטסזאפ 8ח0 ז{חזסטסח ּפטקמסז1וחס 01װ6ז9 {זסזו 802ח/פחסח

 06 0ז08ח/260 {חס ןוסשש ע0ז4 ססזחזחו66, 0608װ06 119 סחגוזזוח,

 8חס 15 חסשש {ח6 חסחסטז8זצ קז65106ח+. |+ חס חסגזּפ 01 גחץצ 8020/950006ז

 ססזחוחס {ס אּסש ץ0ז4, חס 1/6819 הֹוח 25 חס טטסט010 2 06ט0160 םזסזחסז

 ן1ופ הסחוס װהפ 0600006 2 10ח0 01 506166ז {סז 8020/פחסװסזּפ וח 6

 0681 16שופח 1ז80וזו0ח 0{ ז606ושוח0 0068518.

 ז216 סזסטסח+ 806ט (36116ז916וח 10 {חס 08ח0/68 0{ {ח6 הטסּפסח,

 {0 {חס 02ח49 0 {חס 0080. 801 חס ס0זו69 10 15/26| 0116ח, 15 ןק8//-

 סטוּפזֹוע 1016/68160 ֹות 8611 802חופחסח, 2600 סח6ס 01 115 {00006ז5,

 חוהוח{8וחּפ 01086 000060100ח0 שת {חס 00/000466 ֹוח 19/26| 2008

 ס00ח1זזוסט165 10 2)| 115 2011711169.
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 יא ' 2
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 סחס 0ז 2 {גוווו} --- 86זח2ז6 466016ז916ח

 8/זו/60 1ח 106 1/01160 518165 6

 {חס ששפז גתס0 6004 חֹוּפ חסזחס וח אסש

 ץסז;. הוּפ ק8/6ח19, הֹופ {סט+ז 5

 800 {טטס 91516/5 200 1חסוז 1201/685 ---

 טע6ז6 460160 סצ 106 1428218.
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 808 סם םהפזפוא

 םצ תטמסז ןהסוחוחוס/|

  םחוּפ 18ז:חסז, 860 ם26ש/0 116ז906| 86/ח/ּפחס5, טט25 2 00161 01/1106ח1 זוגח,

 גחסששח {0 26 2 50026ז/0ז 018//פז8ח. עתסח גחץסחס ט080160 24

 1816 08ז06ח016ז, ז1חסץ 2/ש8ץעּפ 0281160 סח 860 0210 2ח0 /חוּפ ט8ז1חסז8.

 ךחסע 020 זח206 2)| {חס !טזחוזטז6 {סז {חס 1/1966ז 9ץעח0800006 10

 וזפ ס68טזט| הסוצ 2ז44

 860 םג2ש/0 66116ז816/חװ טז8ץ60 81 106 1ז15/6 118981016 פערר6

 8ח0 0089 !תסשח 10 26 2 210ח/51 106 681/6ז516ח 1גזחו/ץ 6068109ע

 ץע6ח+ 0808 96ט6ז8| חטחסז60 ץט8ז9 10 {חס םגע ץסזח סט | וטחחכח 116116ז

 טעחס {סז פ0חוס {/זחס 025 1{חס הגססו 0 8ז154 גח0ס ֹוח 1634---1643 טט85 6

 8200/ 01 !{טסזחוז (4120/זחוז עסווחפ;) . 16 עטזס16 זחס 1חז6זמז618ז סח {0

 זחס א/ֹוּפתחּב 105101 ץעסזח זסש 200 עט85 |(חסשח 25 2 6621 12!חט0

 50ח012ז 800 168ז060 חובת. םסס /612165 1021 חס 085 חסטסז ט6זחח 646

 ז{ס 10ז061 {חֹוּפ 1804 עטחסח 260 םןֹובחט 016116ז 0620 /וּפ 16990ח9 סח

 98/טז08/ 6:/8זחססחפ, 06 2/62עּפ 1060 חֹוחחו 10 טטסז4 ח2ז0 06024056 6

 זחט8+ טקחס10 {ח6 חסחסטז 0+ חֹוּפ 800691ז}-

 וחוּפ זחסזחסז /85 הועאג 081 0506 טחס ז8ח חס {גזחו/ץ'פ סז006זצ

 5106 85915160 סע חסז תטס 6800016ז5 םסטס546 800 1/08ח46. 800 3875

 {ח8+ ססזח 51916ז5 0066 8 500ז06 01 חסומ, 0000 206106 800 000056|

 {0ס חס זועס ץסטחס6ז סז01חסז9, 6760 2146 זחסץ 0266.

 88 3789 1חס 0256 !ח זחגחצ 8020/5חסח 12ז69/|/0, 106 66116ז518ח

 סחווסזסח 01ש1060 {חסֹוז !0ץ816165 8זװסח0 ג/| {חס קס111008| 02/1165 ֹוח

 /6שופח 1116 21 1ח2/ זוזחס. 1חסצ טטסז6 201ו/6 ֹוח 2|| 1021 טט6ח0+ סח !ח 1סשחמ},

 800 ץסט 00010 802/06!ץ 0214 ססטטח 106 81661 ע01000+ '.0

 0ח6 0+ {הסזח.

 ו18סחטזח , {חס 610651 םזסזוּסז, 06100060 10 םזוזח 11602ע2ו/, 86ז|

 (8סס) +ט85 2 זחסזחטסז 01 0602/ט12. 0856, 106 ז{חוזס םזס+חסז 6100

 {ס 8612, 86/8506) {ס 006021002, ש0ח116 {06 ץסטחס0681, 16106116, {וס

 8016 01 חֹוּפ ק2ז6ח/פ 6ץ6, 86100060 10 425חסזחחסז 11272וז

 א8סחטזח, ע/858 2 851/000 16200655 0|16ש0, 65060160 סע חֹופ

 ץסטחססז םזסזװסזפ, שהס 18ט00/ זהסחח הסש {0 06/6ח0 10סחופס1/ס5
 802/ח51 (66ח1116 חססס|/טזחפ.

 86ז| (800) ההס0 2 5חגזמ2 זחותס 200 6406160 /ח הֹוּפ 98

 וח זחס ץ65/חֹוטה טח06ז 860 פה/סזוס 2260. 116 1216 5100166 {סז 2 פװ0ז/

 ט6זוסס0 81 106 םסשחס /65ח/ט8. 116ז02/05 , חס 8608006 20 6חזחטע(טעט 0

 זוּסזחססז 0 8602/טװ0 200 0601 {ס 0028005022 2 םסזחסזסט/12.

 פחס9ח2חג 11822ח (21/ס6ז) טטחס 085 2ז חס ססזחטזסשוקה 2

 81 {חס זוחחס 5275 1021 שחסח 86ז| 2זזו/60, זחהס 2111006 01 {חס 6

 |8ססטזסז5 10008105 106 ,/6ט5 600 811006106ז. 86106 1חסץ} 0

 10 סס{חסז זחס ,/60/5 טטחס טטסז6 חסז 1560 {ס חפזס !80סטז 8ח8 קפז1/סט/8ז!ץ,

 זחּסע 0960 {ס 801חסז זחס םוזוּפ עטחסח 86ז| 2966 זהסץ 586 102ז ח

 800ו000 {ס חוּפ סז2וחקסשסז, 06 90|2 020 םזשח. דוסצ וחחחר601816|צ
 8100060 םט01חסזוחס 106 ףזסטק- |

 וח 1חס {סשח, 100, 1{ טט25 !חסשח 102 {חס 666116ז916וח9פ  !ו8סחטזח

 8ח0 86ז| חםס 2 91ז/0ח0 חבחס, 8ח0 8/:חסטסו {וסץ 808ז06/} 0560 11, זוס

 ם8608/ט6 06060060 סח 86ז| סטזוחס םףט8זז619פ, טטח/16 8612 6060 סח



 וחזס זחס 8וז/ 800 {הסח ץסט 00010 966 {חס 00/69 {עזח'וחפ 8ח0 9
 םז8טטח 01ז601|ץ {סוט8ז09 56ח/9'8 סוזסחסט956. טטמּסח חס טטסט10 עטח15116 , חוּפ
 0065 0006ז91000 חֹוּפ 5002// 200 טשטסט10 0116ח טזֹוחַס הֹוװ 6

 0069 חסזוס 25 טז15006/5.
 דחס טחשעז116ח 0006 01 {2וז ם|גץ 020 11 1021 שתּסח 2 0076 0806

 וחזס ץסטז םוזסחסט86, חס 85 ץסטזפ. 560/8 {(חסש {חס 5

 0{ {חס 6065 ש6||, 800 !תסשש שהסח 10 5900 2 06 ' 001 200 שחסח

 8 506 50 102! {חסוז 2/1/20/00ח שסט10 06 00067 |

 דחס ס0ו/סזסח ט/6ז6 1681005 01 חוּפ 800065565 800 חס זח206 2

 חהזחוס {סז חוחחפס// 25 2 5ט06ז000ז 6076 הטח{סז. 86 קו8ץעס0 {חס 0206

 56זוסטפ/ץ, סטז 2/שבעּפ שֹוזח 006 תהטזחסטז, פטז6 102 ''חוּפ"' 8108 טטסט/0

 8/ש8ץצּפ שֹומ סט4

 ץעמסח 96ח/8 0806 זס 16| ?שֹוצ {סז {חס סקסחֹוחַפ 0+ 8611 802ח/ּפחסח

 סח וׁשּבזסװ 11, 1961, 2800 1004 {חס {|ססז {0 0661 {חס ןק2ז110/08ח15,

 וחפ1680 01 טפוחס שטסז09, חס 16 סט+ 2 60015116 שזה {חס 8400 01 חֹוֿפ

 ץסטזח. תטסזץסחס ֹוח 1021 0/0000660 חה|| |ו/160 חֹוּפ 6ץ/65, 10040ח0 {סז

 00/65 ס0ע6ז חֹוּפ ח620.. 1חוּפ ץט89פ 1{חס חח051 0ז10וח2| ףז66זוח0 0+ 1

 6ח1וז8 (בצ 6ש6חוחסי

 אסשש 56ח/8 |ועס5 ֹוח 080ח802 ש/זח חֹוּפ {גזוווץ 06 1פ 5006655/0|

 וח חוּפ סט91ח655 800 1פ סח6 0 {חס !סץ2|, 6530160 8ח0 6//201 זחוסחחסס5

 0 {חס 802חופחסה 000000/04466 ֹוח 0802808. /{ 029 ֹות חֹוּפ חסחס 1

 זחס 08020/80 60ח00חו66{1 טט829 1000060 וח 7.

 960/8 025 0600006 2 56ז/ס0ט5 זחפח, סט{ חס 810/ חהפ ֹוח חֹוח 06

 165ח0ח685 2חס |סע6 01 1660ס/0, חה1טז6, פוחחמווסוזצ 200 00065// --

 זחס96 וחס 0ח8ז80146ז151108 ששחֹוסֹח חס םזסטס0חז ׁשֹוזח חֹוזחח {זסזח 1ח6 0

 חסזוס, 800 ׁשֹהֹוסֹח הס שו/|/ ס6ז1הוחֹוצ סֹועס סע6ז {0 חֹוּפ 60/10ז6ח.

62 



61 

 דחס 66ז!װחט615

 פיצושסטח (פסאוג) 2טסאפהאהא -- זמפ ססצ5 {סצװה

 םצ פ0/ שוו16ז

 וח הוּפ 0ח/10ח0000, 56ח/2 20046זח8ח 1004 {ט|| 20ט801206 01 {ח6 {6ש

 ם16850ז69 1116 ֹות {חס {סששח {חסח חס10 {סז 8 0010. 806 085 חסז {סזח טצ

 זחס 1060100/69פ 0 1614 סז 01 ז10ח1, םט+ 085 1ח16/65160 וח 1116 25 11 ט029.

 16 1ו/60 ֹוח {חס 0601/6 01 {סשח, ֹוח 24 0ז10/6 חסט56 ושחוסח 'חג0 8660

 1611 518ח0/ח0 ש/{חסט+ 0ססז5 800 שוחססשפ 2116ז {חס 6151 עטסז10 ע/2ז.

 וחוּפ זחסזחסז, ו/8חצפ, ז8םח {חס 0זט0510ז6. 06 2ח0 חֹוּפ ז01חסז 0100

 ץעט6/6 ס0זטװ08ח60 21 הח 68ז/} 206. 106 {8/ח06ז, 5ח/סזחוס, 0160 900ח

 8116ז זחס //ז51 עטסז10 עטכז, 8ח0 10סוז חוסזחסז סח 0606ז006ז 11, 127.

 הופ טחס16, 90חזחסז| 11006ז (20066זװװ80) 2150 ןוט60 ֹוח 802חוּפחסחי

 עסוססְצֹוּב עט85 שט61|-אחסששח ֹוח 106 !סשח 25 2 חגקסצ-00-!טס/ש

 16//סש/. עט ז6זחסחוטסז חֹוזח 1//58/ח0 סח 8 9פזחג|| 'ס02/ סח {חס פזץז 09

 8חס ןקובְצֹוחַס 1חס 0ט112ז.

 596ח/8 טע85 1ז16חס!ץ שוזח חס 0651 ץסטחס ק260016 0+ 106 {סשח

 8ח0 10960 סצ 8//. ֹוח {ח6 ט0ח16ז חס 1560 10 50600 זוהחצ !סחס0 'חסטזפ

 8180 סח {06 פז?ץז, סז סח {חס 512ט04 116 085 0ח6 0 {חס 9

 516816/5 זח 1סשח.

 םטז חוּפ {8עסטזו16 ּפמסזז סז חסטטץ טה5 00765. 116 66ט0166 זחטסו
 זוחוס 800 טש2זוח 1036 {ס {חסזח, 2800 {חס 0065, ֹוח זסזטזח, ט06ז6 0ז8161ט|

 8חס /!סעץה| 10 חֹוח, 8ח0 {הסץצ חסט6ז 861ז8ע350 חֹוזח... 1 שטהּפ 85 1{חסטסח

 זחּס} 6066 םסטחס 10 {ח6ס 81/0-:00056 סח 106 ז00/ 0 חוּפ חסט96-

 86038 1560 10 818 ֹות 1ח6 51/6615 0ס!0וח0 0ח6 0046 ֹוח חֹופ

 טספסוװ 800 0ח6 ֹוח הֹוּפ חפחס. ץטחסח הס פג 8'//280018 (סז, 10 414

 חוה116ז, גחץסחס 6156 5) 003695, 06 1560 10 {חזסש חוּפ זו816 סח 6



 דחפ קםהואוטזדפ

 2 {גחוווע, 8/ּפ0ס זץמוס8| 01 10086 שמס 1616 809518 8610/6 106 4
 ץץסז!ס עז 15 {חס ק6ז|זוט116ז9 . ז0ספװס (0ז808ז54/ טעז1165 80004 {חסזח :
 דחס קסז|זחט116ז9 ח2ע6 9611160 חוספז/ץ ֹוח 06חעסז, 00101800, 208

 ץע8ּפװומסזסח, ם.ס. זהּסץ העט 266ח 2016 600ח0/חו08וו/} 200 ֹוח 6

 /6שוּפח 116 01 ז{חס 1/חו160 518165. זוהסץ חהטס ֹוח טפזוסט5 טט8/5 08

 חוהחץ ./6005ה !חחזחוסז2015 טטהס ז680060 106 40ח1160 518165 6זחחוקזע-

 חהחס60.

 ןרסטעסע6ז , {חס ?8ז|חוט116ז5 חהטס 2/6גץּפ 80 8 506018| 166/וח9 !סז

 146609פח סט/1018| 800 םטפ1חס55 106. 1װסע חפעס 061060 200 {0ס

 4865ח0 ססזחזחטחוזע טטהסזסעסז זחסע חהעס טס6סח, זוזסטסו 6ססט0

 8חס ּפטקטסזזוחס 5עח8000065, 90600019, |/ט0ז8ז165 8חס0 סזחסז 1ח51/101/0ח5

 0+ ׁשֹחֹוסֹת {ח6 ,16609ת ססזחזחטחוזץ 1פ 90 קזסטס-

 דחטץצ 8ז/6 {זט6 קוסחס6ז9, ֹוח 106 80510655 800 600חסזווס 6

 85 ט06/| 25 {זסזו {חס 16שופחװ קסוחז 0 צֹוּסשש |+ 1ופ {חזסטסה זהסחח 00

 01ח6ז5 1146 {חסזו {ח8ז {ח6 166050 ססזחזחטוווזצ ֹוח :06ז/08 0הּפ סזסשח

 8חס0 60649610060 ֹותח {חס ׁשַכְע וטחוסח 085 םֹועסח {חסזח 90 0ז0012| גח

 וחזוטסחס06 סח {חס 6ח116 6050 ט60016.

 דחס 1154 01 {חס 06ז/זחט116ז5 {ס 162ע36 ם802ח/פחסח {סז /2זחסחס82

 טט85 /009ח6 (!שוסזזוּפ) ֹוח 1907. !ח 1912, 806 2זזוע60 ֹוח זוס 5121658 0

 8118זע08ז08 2/| 01 זוצ טחס16 86טס6ח עטס|{'פ {הזחווץ ססזחקזוּפוחס 116 פסחפ

 800 {שס 0800066ז9 106 125 10 2זזו/6 ע0616 ?1חסחגפ 2000 6

 8חס {חסוז סחו!סזסח ֹוח 1922

 דחס ם6ז/חחט116ז5 86 ןט8ז/0ט/8ז/ץ 1ח18ז68160 ֹוח 86זח םסק2/חוּפחסח

 8חס !שוסזז15, 606 8חס ?/חסחהּפ חּבעּס ע151160 1ח0סז6, 8ח0 'חס!ט60 טטזס,6

 8ףטוקחוסחז {סז 11{ טעטהסח {חס 1816 /?/חסחגפ 191160 195ז/26| שזה זופ

 עע16, חס 1004 2ח 10ח16ז651 ֹוח סעסזעזחֹוחס 2זסטחס ֹהֹוח; 200 ק2ז//-

 םטוגזֹוע ֹוח 106 זחכח ֹות {חס 91/66/, זוס טטסז46ז, זוס 9600019 806 2

 זח8ז עט85 ההקמקסחוחס ֹוח 106 ססטחזז}-

 ץע6 חסמס 1081 {ח6 ץסטחס 06ח6ז8ז/סח 0{ {חוּפ טטסחס06ז1|| ז8זרוו,

 8חס /ח0660 זחס ץסטחס6ז 06ח6ז8זוסח, ֹוח ף6ח6ז2/, וחחסזוזפ {וס ז8זרווצ

 זז80וזוסח 8ח0 1660/00ע 800 1פ 25 20/ו/6 2ח0 25 1016/65160 ֹוח /6שפ/

 |וזס 85 טט85 {חוּפ {סטחסוחַס 060ח6ז2ז/סח
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 2806 ?6ז1ח000116/, חֹוּפ 0046, 200 162ח

 68צופװ 81 860{ 802ח/9ח00ח.
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 /ן+חסטסח חס טטמפ חס! זוסח, חס ט85 חטחוס6ז60 2חװ0ח0 1{חס 0וצסזפ,

 8חס 785 הגבקקץצ שזה חֹוּפ 101 ֹות 1116.
 ןוס טט25 עסז} 81180060 10 חֹוּפ 810 חסט56, 10 {ח6 51ץ16 07 1116 1

 8 וט6/| 01{ ש/11206 ./םשש, 10 {חס 6א028חּפועס 906ח6זץ. 1115 'סז010615 8

 1626 זחס ע/1806. 161םופת 200 ו2זחּבח 8/004 זוסע60 10 5811 1846 סֹוֹזצ

 וח +חס 00/160 512165, /00016| {ס עט2ז52ש6, 82:0500סש8 2800 הּנֹוזח 10 {((4

.09068) 0} |82156 800 

 וםוּפ זחז66 9009, 2שעז8חגזח, 8000 200 ,105600 6ח0/10ז8160 10 0

 06 ,18ח68ו/0, 8270 (טט06ז6 105680 0160 ֹוח 1975) . הֹופ 010651 800

 /5חסז  זוסט60 10 10156. 00016 02ש6/0 81004 0160 06106 חס 00

 עץעסזוס עעּפז 85 010 חֹוּפ עט116 , 08ץ2-52ז2ח.

 חוּפ 8600ח0 פסח, ו/ס5ח6 טשחס, רשֹוזח חוּפ 12זר/!ץ, 00911ח218 וע 0

 זס ססחזוחט6 {חס 1ז80/ז/0ח 01 1ח6ס 010ז/005 0606ז81/0ח5 0 {06 5

 8ח0 {ח6 1605 0 (0חוס/!חס, ט06ז6 101160 סצ {06 162215.

 זדחס56 טשטחס ּפטזשוע60 ע06ז6 חֹוּפ םזס010סז א2זחגח 5 !הזחווע ֹוח 6

 (01160 512669, {חס 1800/65 01 חֹוּפ 1066 90חפ ֹוח 8ז22/|, חוּפ 0ז200-

 0800016ז, 29פחסז'פ 0800016/, םטסז8ח 02100/4 2ח0 חֹוּפ חסמחסש 6

 50ח 01 /וּפ 91916ז 821חת 9062, 0ז. פטח/8 86זסחסֹוטז ֹוח 1586|/ 5

 טט6|| 85 106 18ח0/װ65 0{ חֹוּפ םזסזחסז 5'|1/0016 זחזס6 0800016ז5 1024

 םועאה 200 ע6, ֹוח 19286/ 8ח0 106 (/ח/160 512165-

 ץ6חטסוזחה םוטסזחבח, {חס 6200016ז 01 ןַשוס{6| 8126 חו2465 6

 {סו!סשֹוחַס {גזחווע 2000001: אֹוצ {80ח6ז 200 זחצ 0ז0106ז 261/68 ט6

 0160 סצ {חהס 405580/9 ֹוח 1915. שוק םזסז{װסזפ תטז8הּהזו 2ח0 ו2זחגח

 8חס זחצ 51516ז, (002912, טט6ז6 חוטז06ז60 סצ +חס 112219. ׂע06 {חזט6 51516ז5

 (30666|, 8וט4ג 8ח0 זוצּפס/, 8ח0 1018002ע6, זרץ סזסזחהסז 5'6//26 40200016ז

 וחוחחוסז8160 10 15/26| ֹוח {חס 0060065 200 /ח206 סטז חסחוס ֹוח 6

 פחו2/| טוסחססזוחס {סײטח 102{ הסחסטס{ 25 יוח 1ח0096 0879. !ׂשֹוצ 51516ז

 0ח0החה 020 600/08160 10 106 6ח1160 518165



 או/סזחס16ז5 185166 2)| חֹוסֹחֹז זחס 1080 83 חס1 ק8ע60, 800 1{הס זחטס

 עט85 1{ח/סא. 06ז6 2ח0 {חסז6 {וס 020 ט25 ט8ט360 שוזח 8601/0ח5 0+ 6

 זזטחאפ טטחוסח 080 066ח 1810 םצ {חס 2זזוצ סטזֹוחס ז{חס ז151 ע/סז/0 עט2ז

 8חס 2/{חסטְסֹח {חס 08ז/ ט899וחס סעסז {וסזח 010 חסז 5פוחא /חזס {הס זחטס}

 6 פ68ץ360 80, 1021 {חס 1/2761/6ז5 טע6ז6 0206 ט6|| 26086 01 1הסוז

 "א15חא65 ' (1ח1681/068) .

 ׁשוִע טחס16 66160ז8160 {חס 169117219 ֹות זחס 0651 ,160פח 1180/1/ס0ח.

 51ז101/ץ} 80ח6זוחס 10 2/| {חס סטּפזסזוּפ . -סז 26580/ח, 2// {חס 10181201ח {סז

 8/| {חס 16שוּפֹח 1800ו|68 טטסז6 88060 21 חֹוּפ חסזחוס, 200 {חס . 0021220ח

 ּפחזוטז8  ט89 88460 שֹוזװ 906012| ףז8וחּפ שט0וסחה 020 0660 0ׂ(ׂ( 

 8028/091 08000699 01 גחצ (ותחס {חזסטס9תסטז {ח6ס ץ62ז.

 ךֹחס הופח םסווסגץפ 8050 025ח202ה 2ח0 {סזח !אוקקטז, 6

 0086ז/60 ֹוח 2|| {וסֹוז 920/6006955 200 2066 םסצ {חֹוּפ 5חו2ג/| ,/6/5ח

 ססזחזחטחו{ץ 076, {חס 1106 סח//ס0ז6ח, |וט60 {חס 8ח8161ץ 01 .1006ח06ח!

 ם8צ, 800 שֹהּסח 6 1721660 חסחוס ׁשֹוזח זחסזחסז 2146 1תס 1460| 6

 קזהץסז 2ח0 2 918 08ח06 סט1, 11 866ח066 25 זחסטסװ {חס 57 020 0

 {0 {6061/6 סטז קז8ץסזפ. 51ח00ח284 1080, סח 1חס 0{ח6ז חההחס,; ש089)

 עסזץ ןסצ?ט| 8ח0ס 08ע-

 חסז טחס16 086/0, 168זחוחס 089 1חפ חוס5+ !זחמסז12גחז {חוחס ֹוח 1116

 8םחס {06ז61/0/6 הס 600008060 106 60וסז5ח {ס פזטסץ 0006חזץ/+ 6

 |סע60 {ס 1681 {חס 60/10ז6ח'5 616ש36ז0655 800 {חסש/6006 שוזח 2// 5

 0ז וחססחֹוסט5 0012265 200 16919. 0006 חס 169160 ט5פ שֹוזח זחֹופ פ1סזץ:

 צסט חסש 1021 1{ 1פ 1001006ח {ס 1004 2 {חס 60ח6חּפ ֹוח 1חס 5ץ0800036-.

 פחסט/0 2 סחווס !ססא 21 {חּסזחח 0חס6, חס 0010 06 01/0066 ֹוח סח6 696.

 פחסט14 חס 1006 {וס 5600ח0 {וזחחס, חס טטסט10 26 211ח066 וח זוס 08

 8ץ6. /חס0 טט021 שסט10 ההסמסח 5חסט/0 חס 1004 {חס זהוזס זזחס?7 6

 צעסט/0 1008 הזסטחס {חס ס0ו/0ז6ח, שט2וזוחס {סז {חס זסק!ץ. 200 שחסח

 סחס 0 {חס 8ז000+ 0065 08006 סטז שוזח ז{וּס 20566ז: הסש 00010 6

 וסס/ {װס {חוזס זוזחס, 1 חס 15 81680צ םווחס וח ס0{ח 6ע65 ?, 0ח0016 8

 טטסט10 ןסז8196 הֹוח ססחסזסט5וץ

 | |ןסע60 {חֹוּפ טחס16 2608096 חס 39 50 06ח6ז0ט95 800 10ש/חסי

 6 טשסט/0 חסֹוק זחסזחטסז5 0/ {וס 18זחוץ טוזחסט+ /666מ/ח0 80000018.

 תיבל הקבו לש הנב ,דז"יה ןמנזור

 ותוריש ךות לפנ

 יכדרמ

 ,נלמואמ קאילב לטומ

 .1954 ילויב 29 םויב ריוואה ליחב

 אוסז06002/ 8096חװ8ח, 900 01 8וצ;ג

 םוסס4 {זסוװ (0זחס/!חס, 16|| שחוס ֹוח

 56ז0106 רשֹוזה {הס 15/26|/ םֹוז זס0ז06 ֹוח

 29, 4טֹוצ/ 1954

 ץסהטסוזח 8/004 (םוססזחחבח), {חַס 1

 װ2/0128 ֹוח {חס {גזחווע 5100160 24{ 6

 802! 20ז068:/100/ 90ה00/, זטח םצ

 םהחחהוו 1812/6. 506 19 ק1ס1060 סח 4

 סווס 0' חבצ 21 1480212/ ֹוח 1922 (1601).
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 דחס ןט6858015 160 !סשוץ |ֹוטספ. 1חסוז חסט565 וט6ז6 !סש, שוזֹח

 פזז8ו 10810ח60 ז0019. 10סֹוז סט/1טז2| 1676! 085 !סשש --- {חסץ טט6

 ו|/1618169. 8ט+ ז{חסץ 066 518016. 2ח0 10 טפ, ץסטחַס 4665, 1חסצ

 566װ060 10 86 ס02)/זװ, 0ס2/זװצ 200 2162560 ש/זח {חסֹוז |ועטפ, 800 {חסץ

 80/046 ֹוח ט9 1ח6 10חסוחַס {סז 1{ח6 16 0 2 ט60016 סח 119 סטשח 1800.

 דח6ז610ז6, טטחסח זחס 1151 חוחזּפ 01 {חס 210ח151 חוסטּסזוסח! ז620060 6

 ץו/806, {הסץע ק6ח061/2160 0666 1חוס {ח6ס תס2ז/פ 0{ {חס ץסטזחּפ שחס
 ץע6ז6 !סס;וחס 8ח680 {סז פ0וחסוהֹוחַס 0ז {חוּפ 80ז1. 006 6חז:חט560 סצסז

 זחס 1068 01 '8וו/ג ' {0 1586.

 שצ 010691 81816ז, זשֹוזוּבזו, ט085 {ח6ס 2ז620ש/חחסז ֹוח סטז חסזחוס-

 28116ז {8זחסז פ 062זח 906 1004 סע6ז {חס 1856 0ז חס/ק/וחס זחסזחסז 80 6

 ּפזוג|/ 001106ח. 506 וטטסט/0 1ז836| 10 8ס2חֹוּפחסװ 8ח0 6ט6ח {0 172ז520

 זס םזֹוחס 0806 טשסעסח 0100 200 01חסז 00009 ׁשחֹוסח {ח6 ק62520/

 ץעעסזוסח 20ט00+ ֹוח 68008006 {סז (ז8ֹוח,/ 001046ח5, 6005 800 0/08ז

 80ז10014018/ םז000019 506 6025 061060 סצ זחחצ זחסוחסז, חוץ 9

 סז01חסז, 100100261, 8ח00 זחצ 81516ז 12/06. 106 1720ח160 {סז חסזֹהֹוחסי

 טחס16 ם2ש/9'0פ חסזחחס וט85 1806 800 11 טט85 1008160 ֹוח {ח6 6

 0+ {חה6 עו/206 סח {הס זובֹוח 1020 86 ש85 2 02895810, ףועסח סע6ז 0

 דסז8ח, זחטסח טז8ץ6ז 800 0000 66608.

 6 1/2060 0216, ףזהֹות 200 {הס 1146, 800 2150 020 8 06ח6/2|

 5106 שוזח 0008 קזסט90+ {זסזו זחס סוזע/ 86ח/חס זחס חסט56 788 6
 5180/6 {סז {חס חסזפ6. 06 020 2 חוס6 08זז1206 25 ש6|| 25 24 110ח1 ט00ח16ז

 08/ז1806. 869106 ז{חס 518016 1066 85 2 000605060 ושתסז6 106 חס

 סז {0ז66 זחווא ססש/5 ׁשחוסח פט0ק|וס0 גח 200002006 01 זחווא ק'סססט5

 ץע66 2601. 10166 6085 0116ח 2 0661 ססוש 106ז6 100, שֹחֹוסֹח 020 8660

 סטזסח8560 10 96|| 24 {חס 1215.

 זחס {8זרווע'9 קז/וע816 /6|/| שחוסח 9ט001ו60 1650 1786 ט35

 וח חס 08ז06ח, 060ח/חס0 {חס חסט96. תחצ ט8356זס0ץ טשחס 601660 )06

 ס2ש/ס'פ חסט56 2/שּבץעּפ 6ח|סץ60 2 06ח6זסט5 ז606קט0סח 106ז6-

 ׁשֶצ טחס16 1560 {ס ףס 10 1חס {12/ז5 ֹוח 802חופחסח 200 14014 {ס 56||

 0816 800 {ס סטצ 00009 {0ז {חהס 8106. 806 00 {חס ז62ט12זסח 1

 טסֹוחַס 18וז, 580/8/00+ 200 2 חוהח 0 חֹוּפ שטסז0. 2 /ז1חסטסה חס ש85 חסז

 זוסח , חוּפ חסחוס 785 06חסזסטּפ/ץ זח8ח2060. םהחצ 16ש615ח 3150 0

 זחזסטסח 106 ש/11806, טטסט10 5מ6ח0 106 חוַסוַז 2 חֹוּפ חסזחוס 06 010 חס{

 10ז061 טפ 0//00ז6ח 21 הגחחטאבחה, 800 0896 ט5 הּהחחטאהח '06/1 , 800

 סח זחס סזסוחגזצ 08ע9פ 0/ {ח6 ץס8ז חס 1004 2ח 1ח16ז651 ֹוח 15 200 6

 פטז6 102 76 8100160 שזה {חהס 168006ז (0וס12060) שחסזח חס 0

 סזסטסחז זזסזח 14014 {ס 518} ֹוח {חס 0206 506012|/ץ {0 16200 ט5.

 16 הבס 8 10ז80 ֹוח הֹוּפ חסזחס, 800 סח 580021ח 2ח0 /ס//02ע5,

 םטטווס קז8ץעסז עט85 ח610 1ח8ז6, שֹוזח ,/טשע5 {זסזח 106 2ס)סֹוחֹוחַה טר36

 01 511265 ןסֹוחֹוחַס ֹוח, 25 ישוזחסטז {חסזו זחסז6 טטס010 'ס6 חס ''זחוח/ּבח".
 טחס16 ןס8ש/0 025 2 08 זוּבח, טטחס 103660 10 פ?טס} 1ח6 הסֹוץ 5

 8ח0 ןק8ז60ט/8ז} {0 1006 10ז 1ח16ז/651//ח0 10ח16ז/0/612600ח5פ ֹוח +{חסזחי

 חוּפ {ֹועְּט פסחפ ףזסשש טק ֹוח {ח6 חסט56. 1ח6 0106ז ס0ח65, 29ח6ז, 1/00506

 /8חס0 םשזגתגזח חסומֹוחַס הוחח וח זחס 'סט510659, טחו16 זחס 5ז021/6ז סח65}
 8000 800 4096ק2ח 8100160 טֹוזח חס זחס1החחס0 סזסט90! זזסזו חסוףחססטז-

 וחס !סושחפ. ן
 ססֹוחַס {0 1{חס 5//12 סח ש0ח16ז חוסחזפ, ֹות 106 0010 8060 106 זגוח,

 {חס זוטס 800 {ה6ס ּפחסשש, 6029 עסזץ 010000/6 2 זזֹוק 0 םחטסחזץ-זושס



 85 8 פזח2/| טסצ, | 107660 {חס 1ז8חסטו) 906ח6ז} 0+ זוּס 6

 זחס ט6258ח+ שחס ק/000066 שוזח תסז565 סז 0068: {06 5068

 שטחס 6206 6ע76זץ} זחוסזחוחס {ס {6100 סטז סזסשח ססש 2ח0 200 14{ {ס חסז

 חסזס, 800 שחס ז61!טזח66 1ז ֹוח 1חס 6ט6חוחס 10061ח06ז ששוזח 2 1806 ססש/|

 0 86זז168 שֹחֹוסֹװ 809 020 קוס;66 ֹוח {חס ט00005 טחו16 6ט81סח וחס 6

 00ש/פ; {חס טט800חפ 02זח65560 10 00ז569 סז 2 1620 01 םט|פ.

 0006 חוצ םזסזחסז 2חס | 0190036ז60 2 ' 11689טז6' 01 זחטּפחזססזרפ

 וח זחס עט0009 חס8ז סטז חסט56. 706 1004 06 סטז 85חוז15, גח0) 06

 זחס זחטּפחזססחופ חסזוס ֹוח זחסזו. ז//0זחסז זח206 2 ץטסחס06ז!ט| זחטּפחזססוזח

 ּפסטק ׁשוזח {חּסזח,סצסח םֹושֹותַס ּפסזחס 0ז 11 {ס {חס גטח19פ 200 06 חס10חססטז8.

 א6גז סטז הסט56 {0סז6 6025 2ח 288000066 זטֹוח שחוסח 020 סחס6 2660

 זחס !גחססשחמסז 9 !טאטזוסטפ 08906. |ח {חס {זסחז 0{ /{ {חסז6 029 2

 ט68010/ט0/ 08ז06ח, שוזח ז0965 8תחס 01/װסז טטסחס6זזט| {!סש6ז5 ףזסשוחס

 זחסזס 85 שטס|| 25 0620100|/ 90620/ח0 סחסּפחטז 1665. 860/חס וז+ 2 {זטו1

 זז66 08ז06ח, ק/8ח160 ֹוח 8ט6חט65, סטצֹוסטּפֹוץ חס טטסזא 0+ 2ג 6

 8/0011601 דחֹוּפ 08/06ח ק8זזוסט!הזוע 81180160 זחס. 106ז6 /6ז6 ןטֹוסע

 80ק/65 0ז 2|/ וחס ֹוח 11, 1896 ''061/" ןקס8זפ, טטסחס6ז{ט| +חָצ ט6זז169}

 8חס 8181001 גצסחטס9 0/ {2/|/ 6//0600181 1669 2ח00ח051 שהוסח תוס

 !םתססעטחסז 020 21 0חס {וזמס ףסחס זוסֹוחַפי חס 466ק6ז 01 {וס 08/06ח

 5060! זחס81 01 חֹוּפ {וחוס פ/זוחס ֹוח חֹוּפ חטז, טטס8שותס 1חס 80069 שחוסח

 זחס51 01 {חס ק6858ח/8 טטסז6, 031 0/ שוווסצט 284 (ם0946165)

 ׁשוע טחס16 02שוס 0560 {ס 16856 106 02ז060ח 208 56/| פ0זו6 0 8

 {זט118 ֹוח 80/א סז 802חופחסח סח 58זט08ע5 ֹוח {וס ּפטזחזחסז , סטז {וצ68

 ססטפוחּפ טטסט10 1811 ט5 2ח0 76 טטסט/0 6214 וח {חוּפ לטסחס6ז| 08ז06ח

 סז 116 ֹוח {חס 0ז895 ֹות {חס 50806 01 {וס 1668, סְוסְעֹוחַס חפוטזס 06

 0ז68וחו9 סעז 0/62חװ9 0{ {וס {טזטזס.

 66ז6 פ0סזזובח (5ח/שזחוא) , ח66 ?6ק-

 ססז, 21 {חס םהז א016298ח0 ס/ הסז 0624

 סז2ח0פסח,116ז5חסץ 801חט2/ז{ , ו1גץע 1966

 פחסששח וח {ח6 קוסזטזס 26 חסז 4680901סז

 שווזֹוּמח 800 /0סז 50ח, 1010026/ סז

 ס06חצ0ז, 001, 806 1חסוז 12800165,/ 0

 חסז פ0ח, 0046 5040זח346 0+ 8122
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 דווס זווז66 טזסזוו6ופ ?ססז: 19880,10161

 8ח0 100000861-688 800 1חסוז 1208

 וחחחר!0ז8160 10 106 1/ח160 518165 זזסזו

 זחס 31:206 01 ס0זחס!חס, חס2ז 802חוּפחסח

 ט6/סז6 זחס 151 עטסז10 ע72ז 800 תסםס6

 זחסוז הסוחספ ֹוח 521 1246 סוזע, 0180

 8ח0 '06חע36ז, 00101800.
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 שסזחסז ןועסס {ס 8 זומ6 010 206 ֹוח 106 1/01160 9121695. סחֹוץ 06ז

 סזסזתסז 58006ז /6/021060 ֹוח 201800, {0 06 100160 סצ {הס 172215.

 שש !חוחחס01816 !גזרווע 085 0660 61506ז8560 +חזסטסחסט+ חס 606

 טשסז10. ןשוצ 18:06ז, שטחס 0160 21 2ח 62ז/} 806 21 106 6ח0 01 {חס 0

 עעסז/0 ע72ז, 1611 זחצ חוסזחסז עשוזח 9660 1|5/002/ 00010/6ח 10 8156.

 ששסזחסז , 85 זוסחזוסחס0 280ע6, זחצ 010651 51516ז וׁשֹוזֹוּבזח 200 זחצ סזסזחסז

 ןשווססח 0806 10 106 1000660 518165; זחץ 0ז0106/5 {הס 1216 90/סזחס;

 ןס9506 800 1/0016| {0 8/22/ 200 זחחצ 91516ז 7100ז/8ה 200 זול1

 {ס 15ז86|/.

 ץוווהפ6 /בד 0{ 6

 ץעחסת ױע6 60////2 ֹוח 1{חס 0806, 106 !8ח0ס66חסז וט85 חס 90006ז

 זחסזס. ה/פ |2009 020 066ח 01ש1060 2זחחסח0 הטחס0ז605 0 ט6258018,

 8חס {חס 651 0ז חֹוּפ קזסמסזז} וט85 06/ח0 {סזחמסז2ז/וץ זו8ח2060 סצ 6

 םט55/8ח 80/ח/ח/512/סז-

 ע/76 1/ע/66 וח 106 ם162580+ חסט56 0/ זחצ חוסזחסז'פ טחס16, 101046|

 81004, טטחס56 0סט560010 020 זחס2חש0חוס 1614 {חס שוסֹוחֹווע שחוסח

 ח8ס ז6חװ21ח60 ןקז8011081וע טח10ט0060 טצ {חס טשסז |{ ש25פ 2ג 5

 חסזחוס, ססחפמוסטסט5 8ז00ח0 106 !סוש ק62858ח/ חסט569. (002+ | ז6-

 חוסזחחססז 8651 2000 {חֹוּפ ק6ז000 6025 1חהס 806ח6ז/ 2/0000 6

 חסט56, 106 5106//00001 01 עסו/הצחוּב; {חס 6001655 1161095 0{ ע7062/

 זצס, טט06600681 800 01ח06ז 5|06/62 םףזסשוח0 285 12/| 25 2 זובחי 6

 חוס800ש6/8 !סז ףז22וח0 800 {סז 10006ז. 1װ6 10ז691 שחוסח 0608ח 2 166

 ץ8ז095 גגץ !זסזח {חס חסט56.



 זמחפ 8464 0 זחפ ?ם00:פ

 טצ הטחסז 88סחזחוסוו

 8608056 01 זוס 886 600ח0חװ00 8010800ח ֹות 8020ו5װסה 8116 {וס 600
 01 זחס 71ז9+ עע70ז10 ץט2ז, זוצ זחסזחסז 0601060 10 זסוטזח עשוזח ט9, חסז
 86ט6ח פזח|| ס0חו/סז8ח, {ס הסז חפזועס 1806 01 סזחס!חס, טטחסז6 עס

 166 {סז פ0ז|6 6 ץ068ז5.
 סזחס!חס 85 2 זץמוס2| 1/4ז8/ח/8ח 3/11806 800ט1 1006ח1/-11ע6 6110-
 זח616ז9 {זסזו הסקופמסח, 800 {חסז6 וט6ז6 {עטס 01װּסז 6050 1805
 ןֹושֹותַס 1066. 10656 ט06ז6 זחצ טחס16 (זוצ זחסזחסז 8 םז0זװּסז) 598006ז

 ן6{{6ז שזה הוּפ 6016 800 חֹוּפ 0200016ז, 66018, 800 זחצ טח016 0260

 8186 (8/ס008) , חוּפ טטו16 118ע8-52ז80 (ח66 /66116ז, זחצ חוסזחסז 5 51516ז)

 8חס חֹוּפ {1/6 90ח5-

 |ח זו 68ז6ז סחווסחססס | װ20 ח62ז0 510ז165 0/ 106 ''00106ח"

 68 0{ {הס 16116ז 200 8126 {200וס6פ5 261/0/6 זחס 154 עע0ז10 ע72ז.

 דח656 080 !חזסזחוגזזו60 200 10זחו60 2 זובחץ-טז8חסח60 0ץח85זעץ / שטטחוסח

 וח {חס 600ז956 0? {וזס ט29 {0 01906ז56 ס0ע6ז {חס 6ח1/ז6 טטסז10. אס

 {חסֹוז 065060ח08015פ |וע6 ֹות {חס 001160 512169, ֹוח 15/86| 2ח0 ֹוח 8ז2200/

 זדחס {גזחווע 00ח0000160 {חס 1002| 2125 0 1{ח6 1206 1008

 |גחססשחסז, ווס996ח/0, שטחס 5060 זחס51 0+ חֹוּפ זוזוס ֹוח 1206 660169.

 דחּסץק חוהחהס60 חֹוּפ {!סטז זחוו!פ, םזםחסצ 18010ז165, 8ח0 ז{חס טטס009. 1ח6צ

 סםטז0ח8560 סזהֹוח, 0816 2ח0 20ז/0ט/זטז8/ טז000019 ֹוח ז1חס 0206 200

 ּפטקק|160 11 שוזח ש112/ ססחוזחסס011165 סזסטסחז ֹוח {זסזח {חס 201206ח/ {סשחפ

 0ז א014, דזססחוחוטזסס, ה02חוּפחסח 8ח0 6ע6ח {זסוח זחסז6 01518ח1 1008111169.

 אזחסחס {הסזח טטסז6 ט611-685180115060/ זחסזסח8ח19, {גזחסט5 ז{חזסטסחסט{

 {חס 0151ז/01, 162זחסס ז6//ףוסט5 90חס|8זפ, עּפזע 81ז/0ז/ץ סט56זט801 זחסחי

 8חס0 {ח6ז6 066 2150 2חוסחס {וסזח {0096 שחס 508ז06/} זח8ח8060 0

 חוה;6 6005 0661

 דחזס6 216116ז טזסזװסז5, 11208/ (11214) , 0016| 8חס 188 (/10086|)

 !חרזח/0ז8160 10 {חס (/ח1160 518165 קזוסז 10 {חס //ז5/ ע/סז/0 ט/2ז. דוּסע

 5610060 ֹוח ססחצסז, 0010/800 2ח0 ֹוח 526 1846 סֹוזע 0120 2300 8

 {חס !ס0טח0//08ח5 01 8 ץסטחפ, 500065510| 200 סץחםחרוס םזפחסװ 0? {ו6

 זהזחו|צ-

 דס {חוּפ געץ, 1חס ?62קסז5 זח2846 טק 2 6005106ז801/6 ןסזוסח 0 6

 92/+ 1866 0וזץ 16שופח ססזחזחטחוזץ 8ח0 2ז6 801/ו/6 םסזח ֹוח קטסווס 200
 600חסזחוס 1116. יי

 אבא (8110ח86|!) 2ח0 חוּפ 6ח/10ז6ח, 85 0/6|| 25 {חס {3זוווץע 0 6

 |1816 11714 ןֹועס ֹוח םסחצסז 2ח0 {חסוז 18זח165//0, 100, חבטס 2ז8ח0ס00860 סטז

 800 זחט|1/מווסס, 800 חסש ןֹועס ֹוח זחבחע ק2ז/פ 0 {חס ססטחֹוזץע טט6

 זחסק חההעס 200/6/60 קזסחוחסחס06 ֹוח זוחכחץ 116105 0+ 6ח062צ30טז 08

 וח 16605ח ססזוזחטחו{ץ 1116.

 דחס9פ6 {חזס6 סזסזװסז5 0608ז06 חס 100008ז/0ח 01 81/6ח0זװ {סז

 {חס56 זוּסזחוטסז5 01 {וס !הזוווע זסחובֹוחֹוחַס ֹוח 0018ח00, 8060 פטססס06
 {חסזח ֹוח {וחסּפ 01 0191/6595. !ח 1922 זהסץ ט06ז6 101066 ֹוח 1חס 706

 918165 סצ זחצ 815/6ז, ושווזֹוּבח, 800 זחצ םסזסזוחסז זאווסחג6|/ (ז//{סח)

 פחסזזוּבח, {חסֹוז חוסס6 8ח0 חסקתסש, 8ח0 ֹוח 1939, ןט5+ 26106 6

 סט10ז6846 01 {חס 9600ח0 עטסז10 ע/2ז, זחסע זחוזםסט/סט5פ/} חו3ח8060 0

 םזֹוחַס {חּסֹוז 91916ז, זוצ חוסזחסז, 0116/ (פחאטזחוא) פמסזזחוגח {ס {הסחו
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 טל טיי טוט ייאטאיי טאפ טיילט ייאטאיל טמא טייפט היט יאיר 6 ברי ירא בי 2 יבא ירא בני עב יא (ךע איירא האב

 זתס 100601061ה 06ח!טז} 085 {0ז 6

 1608 01 68518ז0 םטזסמ6, 4 ס6ח?וז/

 0/פ06ז8600601. 1/8ח/ 8020/5000 12-

 זח|ו65 '0/066 טמק, 50006 16גׁשֹוח0 1{סז

 /זו6ז/08 8ח0 0106ז 2182065 וח {חס 66

 עטסז!0 01 106 '060/חחוחַס 0+ 106 ס6ח!טזצ

 סט608096 0+ זחהס קססזסחופ; 0106/9 162-

 ֹוחַס 8116ז {חס 151 '/טסז10 עטבז 6

 01 {חהס 020 60000/0/0 9/608000; 6

 חוב)סזוזע עט85 {ס קסזופח ֹוח {זחס 06 0

 ת/:/6ז'8 םטזסמ6, 8ח0 106 {6 פטז//שסז5

 חוהחב060 10 !/זחוחחו0ז816 10 106 /2ח06ז1-

 085 סז 10 60ה;6 8ו/וץה 10 1526 6
 זסו!סשֹוחַס 286 910/165 זעס1ס2| 0+ 1ג/ח/-

 |וספ, שחס 6א06ז060060 10/פ ןז00655,

 סט+ יטהס 51/// זחהוחזהוח 1חס 1ז80וז0 00

 0681 80018/ ס0חס8זח שחוסחה +עס4

 68516ז0 םטזסמ68ח /6שז}.

 סס2חונחסחסז+ 1ססּבצ

 דס08ץ, 8020ו/פחסחסזּפ 86 01506560 זחזסטסחסטז 106 6ח/ז/6 טטסז16  !ח

 15ז86| {חטצ חטחוססז 250 18/ח//165 (8ח0 12//ח0 !חֹזוס 60ח05106ז8ז/00 6

 שש חס 080 /חחחוו0ז8160 {0 {ח6 ססטחֹוזע 85 000/0/6ח 200 10056 חס;

 ץע6ז6 טסזח ֹוח {ח6 ססטחזזץ --- {חסֹוז חטזחססז ז680069 חסגז/ץ 8 1חסט58ח0) .

 עע6 00 חסז טס55695 2000ז816 1/0ט3/69 {סז 0זחסז 00טח1ז169, סטז

 טע6 ם0 !:חסש 1{װ2ז {חסז6 15 8 1806 סזסטק ֹוח 106 (/01160 518165, וחס!טסוחס

 חס זחּבחצ טטחס !זחזר/סז8160 {חסזס 21 {חס 512ז/ 01 1חס ס6חזטז} 285 2 6504

 0ז+ {ח6 קסףזסזופ, 8ח0 10056 רשחס 2זז1/60 1066 8610/6 זוסמ 0

 עשסז10 עטהז סז 8118ז 11. !ח 8ז22// {חסז6 26 גססטז זחוזזצ {2חחו1169, 8001

 15 ֹוח 08ח208, 8ח0 !ח 2ז06ח//ח2 {חסז6 86 90ז06 זוע6 12זח/1165. 6

 ז8חח/1168 1ועס ֹוח סזחסז ק8ז19 01 {חס טטסז10: {חס 1250 {גזווצ ֹוח טסחססח,

 2ע/6000וא6פ ֹוח /2זופ, 106 80ז10/4 {גזוווע ֹוח ןסזוחס, |{2!} 200 6

 168128ח 9 ֹוח 20ז1008/.

 6000 000ח601/סחּפ 8/6 זחהוח1/חסס '061066ח זחס 500161} !ח 1586

 8ח0 ם8020ח/פװסװסזּפ 80ז085 זהס 5868. /1 1פ 25 1חסטסח 06 9766 2/|/ סחס

 {הזחווע. 0ט6ז5685 1016005 356 טפ 2 ם6זװ םסקהופחסח (ה07/וּפװסװ

 הסט56) , טטח6ז6 וט6 6ח)סצ חסוסֹוחַס 50018/ 081ח6ז/ח05 ֹותח זחסוז תסחסטז,

 800 זוהחצ זובוחוהֹוח 01086 0001801 ׁשוזח טפ זחזסטסח 16116ז9. 1חּסץ חהצס

 וחפסזוס60 1{חסוז /0ע60 0065 סח סטז א וּסזחסז1ג| 90ז0/|/ 800 זובחץצ חצס
 טשז1116ח 8ז110165 {סז 115 0004

 |ז ופ זחס 15/86/ 85500181/סח 2ח0 סטז 8610 םסקחוּפמסח ששחזסה {סזזו

 זחס 0601ז6 טחֹוזוחַס 802/ח/ּפחסחסזּפ טשחס 86 0/906560 8/| סע6ז 16 טטסז16-



 והצו זש ּהחס 1סנ!הוחסח|

 7וטטסז8חה םֹוזזוּבח, 2 0/800816 01 {חס 802/חוּפחסח 1160121012 1122, עט5

 8086 וח {וס 16| 2/ 12009502ז2 /ססט17 !ח 812119404 שהּטח 1{ח8ז סֹוזע

 טט25 0801טז60 סע {חס 66זזװ8חּפ. 506 טט85 וח 106 ז651518006 זחוסצסזחסח{,

 8חס {6|| וח זחס 812/18106 006110 ז606)/וסח וח 2ט00951, 1943. 116 6

 טט8ז, {וס 2ז00/ט65 01 106 טחס06ז0ז0טח0 066 1002160 ס8טז160 ֹוח 6

 68ז10 0019106 01 {וס 0//006. 10סזס, 1חס1ט060 וח 2 1606 0

 "וע {ז16חס9פ, זחס 21/ט2/חװ , חסז 1851 שו/| 800 16518ח06ח+ 85 !סטחס;

 וח טשחוסח 506 טטז046 :

 'דחסז8 15 חס 2/16זח8זוטס, חס 0ז1חסז ץטגץ םט+ 10 016 גח חסחסטסמ(ס6

 068זח 10061ח6ז שֹוזח 2// {ח8 זחסט58ח05 יטחס 8ז6 ףסוחַפ 10 {וסוז 0621װ

 8ח0 102 ש/1חסט+ 1687.
 ע/6 !חסש 1021 {הס 16שופה ןכ60ק/6 ׁשוו/ תסז ןנסזוּפח. 11 שו| פז

 סזסש 800 ט!סּפ50וװ {0זזה 25 2 חהזוסח. 1 || 2זו96 2ח0 236006 {וס

 511160 ט1000 01 {חס 1חחסס6חװ1.

 ץס9, 1חוּפ 15 חוצ 80062| 10 ץסט, 116ח09, טטחסז6ט6ז ץסט זחּבק 06-

 ץסט זחט51 טחס06ז18/6 זחס 80901016 0604 10 8ע60906 טּפ. 001 סחס 01 ץסט

 זחט51+ 1651, 8166 ק6206!טו} 81 חֹוסֹחַז סז וחס ק6206 01 זחֹוחס 0

 זחס 88ץ/. 85 טס, 0ס6ז6, 86 וח זוס 950200ש6 01 0621װ, 50 ץסט, 1066,

 86 {הס 9800/06 01 ז6ט6006 {סז {חס 21000 1021 חהפ 0660 50/160

 6טז960 06 {חס 6806ז 0/ 10656 טט0ז05 שחס 90111065 שוזח 2 5190

 8חס 2116ז008ז05 0065 0804 {ס חֹוּפ 02ו// זסטזוחס. 600ז860 06 חס טסזּפסח

 {סז שחסזח 1+ וּפ 6חסטסח 1021 תס סזסק 8 162ז 800 0/1695 10ז סטז 80018.

 וז ופ חס+ 1021 ששחֹוסח 06 080{ 76 010 חס סזץ 6ט6ח {סז סשז

 ט8ז6ח!פ. 906 60ח0006ז60 סטז 168ז5, 800 1001660 וח 5116006 8 106 0

 סס00165 01 סטז 1ז16ח05, 5ח01 ססששח 1146 6005.

 ץט6 02// {ס ץסט {סז 6ט360906, 636ח06 שוזחסט+ זוסזסץ , טשו1חסט14

 166ו/ח0, טוזחסט+ 1814 0 '0000 ' 66זחװ8חפ. =סז 2 0000" (66זחחגװ --

 הח 685 068זח. 06 ש|| 016 1851, 285 {חהסץצ קזסזחופ60 106 4660 ששחס {סז

 זחסחח טט25 0000; {חטפ {חסץצ 50ח00/0 86 5004 1251 1009 19 ט0חגז גװ

 0{ ט5 06ח0800. 1חוּפ 18 {חס ש0/| 0 {חס קס0ק16 ששחס ש/| ט6זחגקפ 12||

 זסזחסזזסש: טשחס 2ז6 8ס0001 {ס 1190+ שוזח חסחסטז 800 10 12// חסחסטז8ס/ץי

 הקעטאספ! ןזתֹוּפ 1פ 002! 66 0600800 0 ץסט, שחס 010 חסז

 580116ז /1/6ז'5 חס)|. 1חוּפ 1פ פסזוםזהֹוחַס ץסט זחט5ז 00, 6ט6ח 500010

 6ח008ח06ז ץסטז ןוצטּפ. סטז טסחט8 50811660 ֹוח 2// 0+ םטזסק5'6 0005

 ששו// חס 691, סטז 85065 50680 {חזסטסחסט/ {חס 0ז600210ז12 ש/// חס

 זוחס 6806 טחז/| טט6 86 2760060-

 םסחחסזחטסז; 8ח0 1ט011ו// סטז שו/| --- ץסטז םטזע .''

 7וטססז8 םֹוזוחגחי
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 חס 2116ז086/6 םט+ {0 זסזטזח 10 {וס 10/691/ 0ח {ח06 עסזץ 027 01 סשז

 ז6זטזח, {חס זחוווזוג 121060 {חס 10/651 1חסצ {סטחס {חס סקּסחֹוחַס 10 סשז

 טטח!;6ז 800 0ז06ז60 ט5 10 6006 0019106. סח חס2ז/וחס סטז חהחחס , {וּסץ

 ז010 טפ {חה!+ זתסץע 020 0620 1024 טט6 טט0ז6 'ףס00 1665 200 1

 זחסצ טטשסט/ס 161 טפ 00. 06 טט6ז6 1010 {ס 00 {8ז {זסזח 106 1065! 6

 868ז0065 עטסז6 זח806 1{חסז6 {זסזו זוזחחס {ס {וזחחס. 2טק8ז6חזוץ {ח6 1001

 ט68580+ 0105 020 זח6ח00ח60 סטז חהזחחס 18ע0טז80סץ {0 1{הס זחװז 2

 זחּסח, 8600/ח00 {חהסזח חס {0 חטזז טפ.

 |ז טט85 0168 {ס0 טפ {021 6 טשטס010 חהעס {ס {/1ח0 2חסוחסז

 חֹוסֹוחס 1806. וסזחסז 200 50012 ש6ח+ {ס0 106 3012806 טחז/ 35

 0810060 ססששח. |!ח {ח6 זחס8חצטחו16 טע6 טט6ז6 ןסוח60 סצ 106 501606! {8זחווצ

 8ח0 10ז66 זחסח !זסוח 802חוּפחסח. /1 עט89 6801060 1021 טחזו| טט6 04

 ס0ז080126 םזסטסז|ץ ז{סז חס טט0ח16ז, ט06 טשסט10 ז6זחבֹוח ֹוח חס 101651. אוץ

 91516ז, 50090808 800 | 660! סט {0 {ח6 0806 10 50836006 1000.

 86062096 0{ 2 9ח0ו0!51זז שט6 00010 חס! ז6?טזח {0 {ח6 1068 עס

 5602ז8160 200 280ז660 10 /ח661 ֹוח {חס 6ע6חֹ וחס 800 {חסח 1ס זסוטזח 0

 {ח6 0681.

 ץעטחסח | ז680װ060 500502חג ש/זח {ח6ס 1000, 506 0046 וחס 5

 800 5210 1024 טט6 חס 10ח06ז 080 ג8חץעצטחסז6 10 00 0808 {ס. 506 020 ןט}

 ס66ח וח{סזזוס0 102! {חסז6 020 8660 2ח0/0סז 1230 ֹוח 106 1065 0

 זח8+ 6ט6זץעסח6 080 8660 10160.| 860060 הסז {0 ז6!טזח רשוזח זוס {ס

 זחס 10ז691 {ס סטזץ {חסזח, 0ט1 906 1ח915160 1021 {וס 66זװ2חפ טטסס6

 9טז6/ץ ֹות 2חוסטפח 86/6ח0 1ח6 זסזטזח 01 106 0106ז חוסחוטסזפ 0+ 6

 !גזחווע6 906 1ח518160 06 020 826116ז ףס 10 16|| זחסזוסז שחגז 0

 חמסס6ח60.

 ץע6 ח80 0ז62/ זזסט016 טוזח 02029552ח'5 ס80ץ. 0115 11ח06ז5 208

 1068 1026. 116 0ז160 8 101 106 (ט2006ז60 {זסוװ קו806 {ס 1806

 ןסס!וחַס ז{סז 506116ז. ואס סח6 ץשטסט/0 הּסוק ט5 '06080156 זה טט666 0

 סחס ם8סץ'9פ סזעֹוחַס טטסט/0 ףועס {חסזח 2ט8ץ. 2116 טט8ח06זוח9 8זסטחס ֹוח

 וחוּפ זחתתחסז {סז 2000{ 2 זחסחזח, 00:06ז 2ח0 50050202 166 6

 ט682010ט| ט8סצ ססצ, 8060 006 ץס8ז 200 אס זחסחוזהּפ, 291660 סח 6

 000/9160 01 8 {גזחו. 2 800ז/ {וחוס 1216ז, חס 085 12846ח 1ח9106 86

 חס1וסחססטזפ 818ז160 0099ו0/ח0 8000 {חס 'סגסץ 800 106 זח2116+ 0

  +חס חרו/ וה. חס טטסזחגח, סח 061ח0 1ח16ז008160, /ח518160 1חס 08 0ץ טט5

 זחס פסח 01 ז612ז//68 8חס 1021 906 טט80160 10 80001 חֹוזח. זחּטק טט6/6 חס

 ס00חטוחס60, 2ח0 {וחסֹוחַס {חס 0203 020 0660 ס/זסטזחס1860, 0

 הֹוח סט+ 01 חהסז 2זחופ 006 וע85 5001 ןט51 0019106 106 12זחוחסט56-

 04+ סטז 6016 {גזחווע, סחֹוץ זחסזהסז, 50018 200 | פטזשוטס0 6

 חס!סס8034 |



 ץע6 6819160 שֹוזֹח חס 60חמ60זוסח שוזח {חס 0015106 טטסז10. ?יזסזח

 {חס {וחחס 01 זוצ טחס5'16 062זװ, 6עסח ז{וס {זוקפ 10 {חס 006110 8100060-

 ץע6 ןועסס ֹוח {68ז 200 2ח0טופח 9006 1/4ז2/ח/8חּפ שחס 020 !{{חסשח טפ

 סזסצוסטּפוץ םז061060 טפ טוזה 2 1106 60000ז8060חװ6ח/ ֹות {חס {סזוװ

 000 שחוסח {הסץצ 5062/60 1010 106 608חו0-

 סחס 024, | 526 2 {זטס8 108060 ׁשוזח טטסזוסח 800 00/10ז6ח ס0זו6

 זזסזו זחס ס8חחמ 2ח0 {חסטס0ח+ 102 | 1600001260 זחצ 51516ז5 ֹות 1ז+ 6

 ץע6ז6 106 זוס81 0111100/4 חוסחוסח1פ 01 זחצ 1116. | 518ז160 10002/05 6

 ס08חחמ. 012//-608} 1066, | זוס! זחצ {2ז0סז 116 5210 1021 חד 5

 90090802 200 1018085580 020 ןקזס080!ץ ה/006ח ֹוח 106 סח שוה

 8 96ע6ח1חװ םגצ 2036ח/191 12זוווץ. 1ח2ז חֹוהֹחֹּפ טטס {סטחס 9506116ז ֹות 2

 518016 200 21 08ש6ח, | ש6ח+ {ס 1001 10ז/ חוצ זחסזחסז שֹהס 020 06

 ט8סע} 800 זחצ ץסטחססז 51916ז פחט/גזחוזח. 2116 זחהחעצ חסטזפ 01 862זס0/ח09

 | זח8ח8060 10 זוחס {חסחו. 2116ז08ז09 | זח5+ חוץ עטס 01וסז 81816ז5 סח

 זחסֹוז טטגץ 10 זחס 10ז69/ {ס 1006 {0ז 8 0106-006

 סח זחצ שֹּבק 8804 10 {2זװסז, | ם89560 םצ סטז תסט56, שחוסח

 ט089 8 808000165. | 1006 8006 010וװ 200 ז1ח05 יטחוסח זוחסזחסזח 0

 680060 2ש2ץ חס 00ח1/חט60 10 ששחסז6 חוצ 0ז8ח002ז601פ טע6ז6 ןֹוצֹוחַפְי

 ם86080856 זחסֹוז חסט56 טט85 21 80006 01918006 {זסזח {ח6 זוחהֹוח 1080, 6

 זחוטזס6ז6ז5 020 חס {סטחס {הסוח | 060060 {הסזח {0 00זו16 ש/{ח זוס 0

 {חס 10ז691 ןהסץצ {610560 10 זוסצס. ןזהסצ םֹוסח { וטסח! 10 5121 2 חס

 |ז8 01 טט8ח06ז/ח0 שו{חסט+ 8 {טזטז6 21 {חסוז 80380060 206. 6ז80018106ז

 5810, '/סט 2ז6 8 ץסטחס סוז| 800 ס8ח 26 5860. םטח גשטגץצ {זסחח 6

 ףטוסאוץ. !| 1604 {חסחח שוות 2 8ז/0/46ח הס2ז+ 106 101/0ש00ח0 זחסזחוחס

 זזסזח זחס 11610 שטהסזס | שט25 ֹהֹוסֹוחַה | פ86 2 ן{זטסא 200/0800 6

 חסט56 800 1846 זחצ 0ז80002ז6015 22.

 | ז6זטזחסס 10 12/חסז , 200 טט6 טט6חז זחזס חוסוחַס ֹות סטח/:6ז85 שטח/סח

 ח20 ז6חװ2וחס0 ֹוח {וס 101651 זזסזח {חס 1069 100ז10 עטכז זוצ 12זח68ז

 חס 2/שהץעּפ 0660 8 קזסטס זחפח, שזחװ חסקס5, 0/62זו9 200 צופוסחפ.

 ווסשש חס 1614 חוחחפס1/ 060ז8060, 020ז65560 200 065028216. 00 6

 01חתסז חפחס, הס 6{01ח 1160 {ס 2062/66ח 1זחס {הוזח ֹוח טפ זחגז זחס

 6ח//0ח16060 שעסז10 8ח0 {ס ,/8ש5 !ח 6172 15ז86| טטסט10 חסז 208ח00ח 09

 דחזסטסחסט+ 106 זוזחס טט6 טט6ז6 /ח חובֹוחַס ֹוח זחט 10/651, טט6 ט6

 סוצסח הסֹוק ֹוח {חס {סזזו 0 1000 סז 0101ח/ח0 סצ 2 166 (06011165, 80006-

 זוחוסּפ 81 0ז681 ז186 10 {חסזחפס/עט9. 006 087 שטחווס 10ז20וח0 {סז 1000

 עע6 זחס+ 2 םסצ !זסזח 802/חו/פחסח 116 שפּפ עסזץע 060695560, 2 818006ז

 וח זחס 262, 800 הס 020 חס ק1806 {ס חוס6. 078 םזסטסחז חֹוח 46

 {0 {חס סז2חכז} טט066 ט6 /6ז6 חֹוסֹוחַס 2 106 וחס. עטחסח {זהס

 !8זחוסז 5 6 סזסט00+ ט5 סטז 1000, 800 580 {חס טסצ, 56 0

 סזץֹוחפ 1021 עטס ח20 םזסטסחז חסז 8 51/8ח06ז 2ח0 2ח0ז06ז זחגח, גחס 1

 וז פחס טטסז6 {ס 06 080001, 506 ש0ט10 קסע טשזח חסז 146. דחס ץסשזה

 |61/ {חס 2100, 2ח0 512160 וט2חססזוחַס 2זסטתס 1{חס ע011896 ֹוח זהס סח{

 0+ 08. 06 5810 102! חס חס 10ח06ז 080 8חץזחֹותס 10 1056. 2חס /100666 

 זזטס 0875 2116ז {חוּפ חס טט25 140160 םצ 1חס זחו/2.

 פ!סשוץ, שט6 טטסז6 0ט611866ח םע 0152516ז9. וח סחס 562ז0ח0 6

 חרוב !סטחס {6ח 6005, 1חס!טסוחס זחצ טחס16, 2טח+ 2ח6 זחסֹוז {שס

 סחווסזסח 800 4060 {הסזחח. 076 818ז166 ןססאוחס +סז ס(0סז ק18065 61

 50ס1{סז 8116 {חופ 1{ טט85 ם/0סז 0010, 800 /08085980ח'5 ט8סע חסצסז

 5100060 סזְצֹוחַס- עץ טטסז6 21/810 הס שסט16 םועס טפ םשהצ. 006 0

= 9060108- = 
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 ט,ג וואג 1

 הרובגהו האושה םי }
 י* (פחס8צפ אאס טאהדצאפ םהצ 4

 .טמםששסוטס

 ?חוחג אסזסח (1זסזסהוחוטא)

 | 085 91ט0ץֹוח0 8 חֹוסח פסחסס| ֹוח 104586 שחסח {ה6 (66זחװ20פ 0206.

 סח {06 זחסזחֹוחס 01 /טח6 22, 1941, || שט25 20846060 םצ 2 1חטחססזסט5

 חסופס. 106 {סשח 089 06ֹוח0 םסזחט660- !ׁשֹוע זססזח-חו216 200 | ףטוס!ֹוצ

 16 סטז זססוחּפי ס0טז 168006/5, שחס 66/6 2// 5061619, 1010 טפ 0

 עע81+ 10 06 668008160, 0041 06 קז616ז//60 {ס זסזטזח 10 סטז 1800/1/68}

 | טטסח! 10 זחצ 51516ז 0202552ח 5 הסזוס. 506 1ו/60 סח 1ח6 0106 6

 01 {06 {סוטח. 106 {סוטח 7295 86וח0 ס0סחזוחט2|!ץ ס0ז0060 200 טט6 ט6

 טחס06ז 1{הס וזחטזס59/0ח {ח21 {חס 8ט591205 020 202000060 106 1008

 ססטט/806, חס 6360 הגצוחס 5ט001ו60 286/12! 66160064

 וע 51516ז, טטחס {חסח ש25 ֹוח {חס 1216 512065 01 קז60ח2חסע;

 8חס0 | 0601060 10 /ו2846 סטז טשגץצ 10 סטז ק2ז6ח1פ חסזחוס ֹוח 86ז620/טט.

 זהסז6 106 4/2(6וח8ת 02110ת211519 1066 וחוק2זוסחזוק 862וזתס 06

 (ג6זװ2חפ . !חוחחס01816|} 8116ז {ח6 60ח0ט0631, זחסץצ סזסט90/ {חס 66זװ8װפ

 {0ס סטז חסזוס, 800 2/| סטז ע21080165 עט66 6001908160/

 ךחס 51408ז/00 טט0ז960660 {זסזח 087 10 08ץ. 176 0676 םֹועסח 2ו|

 50/18 01 חטזחווובזֹוחַס טטסזא {0 00. 106 זחוו;1ג זוסח שטסט10 52עצ, 'טמ ס

 חסצע שע6 'ח8/6 טט0ז460 {סז ץסט. אסש ש061| 866 חסוש ץסט שטסז!; {סז טפ .'

 ץע6 טט6ז6 10ז/060 10 0062 ץס|וסש ם810065 סח סטז 08015 800 006519.

 |+ ט089 ֹוח {חוּפ ט6זו00 1021 זחוצ 91516ז, 028029520, חוסט60 10 חסז

 51916ז-וח-|8ש 9 חסזחוס ֹוח 802חו/פחסח, שחסז6 506 0836 םֹוזזח {ס 2 900

 טחזסז1טח816וץ 1 חס 020 טט25 61ס030001560/

 8 100660 |18ס0ס0טז ס2זחק 789 5000 561 טק סצ {חס 66זח8װּפ 0

 ץשחוסח +{חסץצ םזסט00+ 6605 {זסוו 2 1660 ּפטזזסטחסוחס צ002065 6

 6006 טעט66 0סט3560 ֹוח 9008// 060/600 חט9{1פ, {ועס 12/000165 0

 8 חטז. ןחס ס8חחק 6025 זטח סצ (ט6זזחהחּפ, 01450601006 2ח0 2600

 (4/8וח/8חּפ . |!חחמס591816 10 860/6ש06 עטסז8 חסזזחּפ טט6ז6 69180115060 ֹוח

 סז06ז {0 קז0ש106 8ח 680056 {סז 065112/ 0681/ח09. 106 1000 04

 0+ 80 סז8זופ 0+ 0620 200 ן01810 ק66| פסטק 08//ץ. /116ז !סחס חסטז5

 01 צטסז4, טע6 ט06/6 /ח2806 10 0168ח {ח6 ס8וחק ֹות 106 6ש6ח/ח05. ׁשץשמסח

 חס 00חוחח8ח08ח/ 1611 |וא6 2 1/0416 2חחט96חװ6חז, 06 טטס0010 0ז06ז סח8

 01 {חס טז150חסזפ 10 ם!גצ 1ח6 80060ז0/סח, 800 טט6 עט6/6 10/060 10 6

 עשוזח {חס 0015{1 ֹוח סטז ח2חספ. 10ופ ש25 2 060ז/80/00, 50006/ת0 0

 זחס95+ ן8/חזט/ 6826ז16006. /8/ז1/008ז// 851006 1066 785 חס כל

 ץשח2150/6ז {ס 51800 טמ 802/ח51 14

 זזסזח 1!חו6 10 {וחוס 106 סגחוק 116016ח2ח! טטסט/0 15506 2 6000

 זסז 781020169. 0006, שחסח 2/| סטז 900ז069 01 381080169 חס זטח סט{

 חס זחה06 8 {טז{חסז 06חחװ2חס {סז 6104ח 2ח0 0018 ז/חסּפ. שש טחס16, 5חזחט6)

 סאזחפח, 8 טסז} 118016 זחּפבח שוזח 2 101 01 וחז/ט6חס6, טט6ח! {ס {חס 1784

 006140 {ס 256 {סז חסוק {חסז6. 124/ח0 סטז 01111001+ סוזסטזחו8180068 0

 0009106ז81/סח, 1חסץ 086 חֹוזח חס 1חוחסּפ. וׂשוָצ טחס16 טהפ פטז6 {ח8ז חסש

 {ח6 (66זח8חפ 0010 5100 02ז/859וח0 טפ 50 זחטסח

 דחוּפ /ח8116 01 {ח6ס 06002005, 8008ז/6חז/ץ ז6280060 106 116016-

 חבח פ פט06ז/0ז5, 800 חס 025 ז6קז/חװ2ח060. פזו2זזוחס 21 106 6006;

 חס 081160 {סז זוצ טחס16 800 8ח010סז זופח, 006ז66 זחסזו 10 010 2 0016

 800 שחסח {וסץ 020 1/חופ0ס0, 06 5001 2ח0 10166 {וסחחי



 וח 0606זח06ז 1943, {חס 66זזח2חּפ טט6ז6 סח 106 ט6:06 0+ 1
 8 {הס הגחספ 01 {הס 2072ח0/00 860 םזזחצ. (סשסעסז, {חס (6זזחו2חפ
 |םטחסח60 2 זח299ו66 600016ז-811404. 1081 60116 טט0ח16ז 0811165 0

 וח זחס ז6ס/סח. שטסזץזחוחפ ֹוח 8100 סטזח60, 106 טטס008, 1חס עו118065. 6

 ץשחס/6 0151ז101 טט85 1146 8 טס!08חס. 1{ 85 חס טחזו| {חס 6ח0 01 /שגזסח

 {ח8! {ח6 8ט98518חפ {וחג//ץ 1006 0367.

 | 1054 חס {וזחוס ֹוח |6גשֹוחס {סז 8020ופחסח ֹות 562ז00 07 1605

 ּפטזשוטסז5. | {סטחס 4 חטזחטסז ֹוח סחס 'חסט56-. 1051 0ז {וסזו 'ח20 חולררר0

 זס 064 {ס 802חופחסח 0204 ֹוח 0606זח06ז טחסח {חס 805918װ05 020 1246ח

 ססחזזס| 01 {חס 62916זח0 08ח45 01 106 פ{ץז  !שוגחצ זט6ז6 50116זוח9 !זסזח

 זץסחטּפ. עשחּסח {חסץצ חה62ז0 זחצ פזסזץע 200 102{ | 020 512/60 50 9

 טעסזאֹוחפ {סז {חס 0ז62060 .טווטפ, סחסצ {סטחס 1{ ח2ז0 10 0611636 זוס

 זסז חס ח20 0660 ז6500091816 {סז {סזזסז12וחס 2/| {חס 1665 0/ {חס 262.

 8/זחסטסח | ּפטזשוטסס0 {חס טט2ז, 1816 ועט85 סז06)| 10 ן8סזחסץצ סח זחצ

 8000001 ךןששס 416605 020 זחס! {חס 56ט6ח!װ סג 206ט360115+ טחהס 04

 ףֹועּסח חוס חֹוּפ 0120466+ סח חוצ 1191 627 2/9ח6. 006 1010 {חסזח 1021 68

 חבס 866ח !6סזחס} טוזח 1081 0180ח461 200 180 600013060 1021 ןסזחסצ

 ח20 4060 זוס. 2116 {הס 66זחװ8ח 6162, {חס {עטס 665 0ׂ

 אסזחס} וזה זחצ 0621ה !אסזחסץצ 2550/60 {תהסזח 102{ | 29 6//21, סט{

 טשסטוס0 חס{ 16/| ?חּסחח 01 זחצ טטחסז6800ט19. 16 זחסח 16109560 10 061666

 חֹוחח 8ח0 {חז6816ח60 10 876096 זחצ פטממס5660 0620. !4סזחסץ 168ז/ח0 ?סז

 חֹוּפ 1116, ן0וחס0 1וס 860 /זחחע 06 85 40160 סח {חהס ז{זסחז סט
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 ץע6 1681160 טחז| חוסחֹז+ 8ח0 1611 10061ח06ז, |, ש/?ח זחצ 0180461

 סח חוצ 0680. | 6604 {ס 1חס 311806 קז1651, טשחס 785 עטזץצ פטס0

 ז0ס 5866 זחס, 800 שחס 0/067660 זהגז סצסזץזווחפ 06 ז610060 {ס זוסי

 סחֹוצ ֹוח 0ח6 1806 010 | זמ661 ׁשֹוזח 8ח 80501016 1610952/. 804 60זחסצ

 60682/1 טשו{ח 1081, 800 זחצ םזסטסז{} טט858 16810ז60.

 | םוסח + 8166 2/| 1081 חֹוסחֹז, טטסחס6ז/חס טטחסזחסז !40זח6} עטסט0

 8000660 ֹוח 0042וחח0 זחצ 0006טז06ח+ 10ז חחס. 106 10//סשומס זחסזחוחס

 חס יסזסטס0+ זוס {ח6 ק2ּפּפמסז+  ׁשֹוצ חסשש ח2זחחס 025 אֹוחַה זטזוֹוחתי 6

 000ט006ח+ 006 חס ןםחס100ז/800 200 629 910060 שזה 2 !{תהטזחוס

 וחחקז65810ח-.

 דחסח !60זחס} טח101060 חוּפ ם!ּבח {סז זחס. 16 020 גח טחס16 ששחס

 עט25 2 3ש01806 6106 {סז 106 (66זזח8חפ וח 2 ש00206 90006 1שסחֹוצ

 :/סזחס16ז5 {זסזח 802/חוּפחסח. 25 | 6/0ח' 1004: 16שפח, חס טטסט146 6

 חחס 10 חֹוּפ טחס16, 16/| חוזח 1ח2ז | 85 זחס 0800016ז 01 חֹוּפ סזסזחסז ושחס

 וועס0 ֹות 805512 006 טטס0ט10 5273 102 | 20 6508060 זזסוו 2 1זהוח

 םזֹוחַסֹוחַס 805918ח ץסט+ה +ס 10/060 !800טז ֹוח 66זזחװ8חצ, 800 {ח2ז | 0

 זו806 זחצ טבע 10 חֹוחח. 25 חס 161+ 11 טט25 ט05216 10 6660 יזחס, 10ז 168/

 1026 {ח0ס 66ז/חח8חפ 0010 סט656/0ח חֹוח 06 080 2ז0090/ זחס 0
 חופ טחס16.

 ךס {חופ 02צ, | 51/1| טטסח06ז שחצ !סזחסץ טחס06ז1004 106 1ז6זװ6ח-

 םסט9 ז186 0 חסוק זוס. | {חֹותַא חס 608/060 1{ 25 2 602116ח006 'שחוסח
 סחֹוץ חס ט85 0808016 01 ס8זזץוחס סט1

 סח {חס שּבצ 10 {חוס ש002806, 8סזחסע 00060 זח6ס טק סח 2/| 6 :

 זגזחוו} 0612/15. שוק חּסש "8טחז 200 טחס16" ז6061766 זחס ףוּפסֹוע  זחסצ 2
 עע6ז6 ןט1689860 10 ח2עס 2 חוסס6, 808 זחּסע ח66060 חסומ סח זוסֹוז !גזוח =

 דחּסע ס0ח0ז81018160/ 160זחסץ סח חֹוּפ 000 956056 21 ההשוחס סזסטס0ז זוס

 זס {חסזוי

 //?חסטַסח | אחּסשש חסזחֹוחַפ 8001 {8זוװ טטסז4, | 168060 00/01/!עץ;

 8ח0 טשחּסח ':חסזס טט6ז6 זחוחס5 | ם/0ח' אחסש, | 680/81ח060 1חוּפ 8627 סצ

 ס18ֹוזחֹוחַס 1021 ֹוח ה05818 06 080 0006 1חוחסּפ 60116ז6ח//ץ |

 1 ססחזוחט60 וֹושֹוחַפ שוזח {חּסזח 25 10סֹוז חו606, 00/ח9 1ס סחטזס/ו;

 זסו/סשוחס 21/ זחסֹוז סט510חופ 8 ח0 06וח0 עע61| 1608/060 25 2 0111186ח1
 טשסז16ז.

 דחס ּפטזחזחסז 0+ 1943 חוהז;60 2 002006 זח 1חס ז618/!סחּפ 6166

 זּס (66זזװ8חפ 800 106 10472/ח/8חפ. זחס 1806ז חגצוחס 0ז0801260 0

 ח81/0ח8118100 08005, טשעהוסח 20160 208/ח5+ 20זה 106 66זח209 8

 זחס 5061619, שוזח זחס ג2ֹוח 01 69120/ופח/װ0 2ח 1006060060+ 1686
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 ץטהומח טע85 םסֹוחַס 6160 200 9601 זס 66זחו8ח} 29 סגֹזֹחַס 1061. 6
 089 106 פ0/זעּפ 01 106 1806 ח שֹהֹוסח טטס טט6ז6 טטסז;וחַפ 0ז06ז60 2ו|

 זחס 6009 10 08/חסז 1006זװ6ז ֹוח סח6 חסט56. |זחוחוס01816/} 8116ז035

 8 זזטסא 10060 שזװ (66זװ2ח 2ח0 (/זגוחוּפח קס//ססזוּסח 2זזו/60. 6

 ז6211260 102 06951זז00ז/סח טט29 ֹוח {חס 01//חס, 85 100סז6 020 2/6280ע 0660

 זטזחסטז85 0{ {חס 1100102ז/סח 01 96ש615ח ססזחזחטחו11695 ֹוח {חס ּפטזזסטחסוחפ

 868. ע/וסח | פהשש חס זזטס85 8 0מזס200, | 081160 {0 106 חשס סחווסזסח זס

 ףט10/!} חוסס ֹוח 1חס סזםֹוח 116105, טטחסז6 |, {סס, חוס. טטחסח 106 זזטס5

 ששוזח {חס זחטזס06ז6ז5 020 ק895560, | 6806 סטז 01 חֹוסֹוחַס וח 500046 0

 518/160 זטחחוחס ז{חזסטסח ז+חס חוסחז 1סס4וחָס {סז זחצ 00110ז6ח. 106 חסא{ .

 חוסזחֹוחס | !סטחס 82006| חסהז זחס ע/11206 0ג/זץ, סטז !6טחו, 2060 9636ח.

 ץע85 חסושחסזס. 06 020 0660 12866ח סצ 106 זוטז06ז6ז9}

 ווסש סטז ק6ז/00 01 וט8חס6זוחס 0608ח. /00091 01 {חס 666010165 0

 חס+ טט8ח+ 10 ףֹועס טפ 906116ז סז 1006. 1051 0+ {חסזו 608560, 1חז6216060/,

 8ח0ס זחחטזס06ז60 1669 חוסֹוחס ֹוח {חס 116108 סז זחס טטס009. םט+ז 1ח6ז6 טט66

 8 1606, שחס 0690116 זחהס 0ז62/ 156 200 8611-820ז1106 500061/005

 וחשסוטסס חס/060 85 זחטסו 25 ז{חּטץ ססט/ס. שט6 50116ז60 זחּפחצ 01920מ0/ח-

 חחסח{פ. -סזוחסז .1/16ח09  ז+טזח6ס0ס {חסֹוז 080045 סח טפ, סט ש6 000 08

 6חססטז806ז06ח חסז6 8ח0 זחסזס.דחס 56ע6ח1װ סע 20ש6011515, 06ח0672//ץ

 5ק684וחס, עטסז6 פץזומ8106110 {000809 טפ 200 086 ט5פ הסוק) 28 0

 {חס56 שֹוזװ 2 ססחחזחוטחופז 2291, שהס 0000560 1חס 14829 שזה 2

 זחסוז ח68ז18.

 ץעוזח זחס 2991912006 01 {ח0696 166 פץזחק281:061/0 (666011169, 6

 ץט66 2016 {ס זח8ח206 {0 פטזצועט, 900061/065 הֹוסֹוחַס ֹוח {חהס סז8חגזץ

 01 סחס זגזוח, 80/061/װ65 וח זחט 10ז6851, 50/061/065 615660ח06ז6, 8/8ץפ

 חוסשֹוחס שטחסח 11 6025 505060160 1ח2ז זחס (66זחװ8חּפ 20 163ז066 01 סטז

 חֹוסֹוחס ק128065. טץטחסח 06 020 חס 8066, 6 5160 ֹוח זהס 1615

 ץע6 טשסט/0 85162| סט+ 21 חוסחֹוּפ 800 10/806 2 166 76061201695 זזסזו

 08ז06ח9. דחֹוּפ 0785 סטז סחֹוץ 80006 01 1000. ֹׂשש8 טט6ז6 21/206 זס

 ןםטחוק 0816ז {זסזו זחס שעס119 {סז {62ז 102{ זחס 0168/וח0 01 06 טט695
 טשסט/0 סועס טפ 8629.

 ץעהווס צטס רטסז6 812ץח0 ֹות 106 116105 0019106 106 ע//1806

 |וטז+500װ, 85166מֹוח0 8ז0סח0 106 205069, 106 (06זח2ח0 2ח0 1/4ז2וח/8ח

 טס|/ו06זװּסת 00ח000160 868ז0065 םסצ 10ז00ח/000+ 2 חוסחז 76 טטסט08

 |סגחװ 85 010956 28 ק0591816 0 {חס 1665 ש001ח000+ זחסצוחס. 1015 טט85

 חהזס ֹות {חס 116ז06 0010 800 ּפחסש/ 01 {חס ט/ח1סז, טטוזחסט+ שט2זזח 0101חוח0

 סז 900684.

 זסז תחסהזוע {חזסס ץ68/9 06 ןוע60 1146 2012 06

 סע חטח1סז9פ, ש/?חסט+ 0101069, ש/1חסט+ 90069, שוזחסט+ זחס קס59/0וו/זע

 01 ץט85ח/חס, ט0זחסט+ {ח6 תסמ6ס 102{ {חוּפ חוסחזחוהז6 טטסט10 6ש6ז 608.

 -וחהו וע 8116ז זחס טטגז ,| טט85 2016 {ס ז6חסש/ ססזחזחטחוס8ז/סח שוה

 חחסזחס6ז5 01 זוצ {2זחוו} טטחס 080 600/0ז/8160 {זסוח 0018ח0 0610/6 6

 טע8ז; וזה זחצ זחסחסז 8ח0 51916/ 8ח0 םזסזחּפז ֹות {וס 001160 512169 0
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 הדובגהו האושה חי (
 ץלאמסאפ האס אאהזצהג םאצ (}

 |{ 1004 זחס פֹוא 08ע9 10 ז6060ע6ז ז{זסזו {חס 800014 006 טט6/6 חס

 {חז66, תעז8חגזח, 1/1ח006| 2ח0 זחץפ6/+. 006 פטחס8ץ זחסזחֹוחס 06 0

 50019. זטשס טט800ח/0805 01 0/618/ח/8חּפ 6ח16ז60 ז{וס !8זחועפזס 800 0

 {חס פס/זעּפ 108ז {חסע חבס /62ז0 102 חס טט895 806116ז חס 9605 . 8+ 106 זוזח6

 ץע6 עע6ז6 חֹוםֹוחַח ֹוח 8 חס! ֹוח זחס ץמזס טח/וסח {חהס 56ז72ח+ 120 060

 טשוזח 08/0806. דחּס סשחסז קו160 חֹוּפ .'טופו?סז9" שוזח 6ז/ח6 טחז| זחסע

 ם608זװ06 ףט116 םזטח , 8116ז ששֹחֹוסֹח {חסע זו806 8 קסז!טחסזסזיק 6א8זר/חבז/סח

 01 {חס הבע 1011 800 00ח6/ת060 102 חס 1605 ט06/6 זחסזס, 16 זוס

 הזו. 06 12/6ז !68ז060 1021 4018 080 טט6ח גחחסחס זהסזחח, 200 1027

 6 20 0660 וס שחס 080 1060 ז{חס 5001 2610ז6 60/6זוח0 זוס ץפז0

 שש{ח +ח6 !וחוסתזוסח 01 םֹוׁשֹוחַפ טפ 8 טגזחֹותַס 51002/ דהֹוּפ 010600

 06 זחסח ז6210260, 020 2600006 602ח06זס0ט9 ס00זחה {סז טפ 200 6

 סטטח6ז, 800 טש6 0602ז/160 ז{ס 1000 {0ז 2ו0106ז 906116ז

 עע6 ז61טזח6ס {ס סטז {סזזחסז חסחרס, שֹחֹוסח ט/89 תסושש 000ט0160 טצ

 /88/ח/8חּפ, טטחסזח ט6 !(חסשט 10 מ6 ,1600-0816ז9. 1סטטסעּטז, 006 טסזפט0

 {חסזחח {ס 20060/ קהעזוסחז {ס 0106 טפ ֹוח 8 קוז טחססז זהסֹוז {|ססז טט

 ז6ח81ח60 1חסז6 {סז 88004 םטס 7661 טחזו| טץט6 סט6זװ68ז0 זוס סוטחסז

 םוסוחַס 10 40// ט5, 800 50 21 חֹוַסֹחַז שטס זמח 2ש8ץ, 1004וח0 !סז 910

 8ח06?0ז 5061167-

 ץע6 טעסח+ {ס ז{הס 0806 01 !א/זו/טסחג, טשח6ז6 חס !/ז2/ח/2ח5ּ

 ץט6/6 ז600160 10 1621 )4609 ש/61|. 106ז6 ו/6 ש/6חז {ס 106 תסחוס 1

 8ח 804002/ח18ח006 טטחס 85 ק168560 10 |62זת {װ21 ט06 טט6ז6 511/|. 06//2.

 חס 20ז660 {ס קזסשו06 2 הֹוסֹוחַה ם1806 10ז זוצ 818516ז. |+ 1816 {טז'0

 סטז 1ח2ז זחֹוסֹוחַפ ֹוח חֹוּפ חסזחס ט85 2 ' 66זזחװ2ח 0656ז16ז". דחוּפ 'ס6זזװ8ח

 0656ז16ז  טט85 םגזטסח 16/סוחזוּפח, 8 600 {זסזח 14810617, 800 חס 15 חסש

 זחע םסז0106ז-!ח-!8טט, 160//108 10 זחצ 815/6ז 100ח06|

 תשזהחהוו 200 | זחוסט60 סח זחזסטסח ט2ז/סט5 ןק18065 טשֹוסזס, 6

 עע6 רט6ז6 סֹועטּסח זססס, {ח0סז6 506116ז, 2/| ֹוח 68008006 !סז טהץעזוסחז, טחזו|

 עע6 0806 0 8 ?סווּפח ש/11806 טטחסז6 106ז6 וטטסז6 ןט8ז1198חפ. 186 6

 00006/8160 טוזח ז{וּס 20165 ֹוח {הסֹוז /606ח006 00//20װ05 208/05 6

 ט6זזחהחּפ. 11 טט85 חסז6 100 1װ2ז | 168ז060 זחצ זחסזוסז'פ 1816. 2 טז8וחוּבח

 טשחס ח80 80ז660 10 חוס6 .חסז {סז קּפץחוּסחז, 1004 {חּס זחוסחסץ 200 /וסז

 ט6!סחַסֹוחַסּפ 800 זחסח 101160 הסז ֹוח 8 11610-

 תחס ּפס ז{וס ץ68ז5 ןק85560, טוזח סטז זחסשֹוחס {זסחו סח6 506116ז

 {ס ז1חס סזװסז. זוחהווע/ 106 866 /אזחוע 06162160 {הס (66זזװ2חּפ 208 }

 ז6זטזחס0 10 802/חוּפחסװ. |, 10061װ6ז טֹוזח 8ח01װסז {ס660 םסעצ5פ 0

 וח {ח6 ו18ז/סחג| 0870.

 8 ףזסטק 01 86ש66ח 0 טפ ששחס 020 510|/ 2660 ס00ס8ז6ח שחסח

 {חס 118219 ס8װװס, !סזזח60 8 ז6ט6ח06 0ז0801281/סח. 706 טטסז6 6חססטס((0

 סע םטאֹוח, 8 1660 {זסזו /4סש ששהס ש89 1חס 66קטֹוע 00זװחװ2ח06ז 1

 םסקחוּפחסח. ץעוזח חוּפ זוחזסזזוג| 8מקזסצ2| שע6 טסזזסט060 חסז9569 {זסזוח 6

 אאשס, 200 2+ חוסחזּפ 606 שס0010 תסטחס {0ס056 טטמסחוח ט76 {(חסשש 0

 ט66ח 6506018/1ץ שוסוסט5 10 חס ,160/5, םטזחוחס {חּסֹוז חסט9565 800 {סזס}חס

 זחּסזח וחזס חוסוחַפ- 1816ז, {חס ןסטסזחזחסחז םטז 8 800 10 1ח656 2011711169,

 ההצֹוחס זתסֹוז סוטטח זח68חפ 01 0620 שזה ז+חס 021100285159 08

 0011800ז810ז8-
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 7שו 80/46ז -- זהס ץסזו אוטקטז פ6זזחסח, ףֹוצּסח סצ ֿפֹחֹוחחסח 6

 5חססחס1 טט89 ' 18ץ טט6 חס{ ףס 146 |8זחטּפ זס {וס 81800016ז- !ׂשובק 6

 51/ 86 50ז06 שחס ש| 186 טק."

 9ט3006ח/צ, 2 סֹוז| טט85 חס2ז8 10 פחסטז , ',/6ש/9, {חס 66זזװ8חּפ חהצס

 פטזזסטח060 טפ."' ?8ח/ס 10110660, 800 ט60016 818ז160 508116ז/ח9 .וח 2ו|

 01ז601וס0חפ. פחסזזוע 2116ז68ז/08 זהסץ ז6ז:0060 10 {חס 530800006, 5

 {חסז6 צע6ז6 חס 66זחװ8חּפ ֹות {הס צֹוסֹוחֹווע |1 020 0660 2 12/96 2/2ז-

 ןאטז8הםזו -- דה2+ חוסהז 6 586 1021 {הס {סטח 020 2660

 ּפטזזסטח066 סצ 66זזח2חפ 2800 {חסוז 2/:01/חוּבח 2551512ח15, שוק ןס86ח15

 ז0!0 זחס , זחצ טזסזחסז, 8ח0 ?שו {0 זטח 8שּבץ. 006 ח80 }091 1611 {וּס

 ץטחסח זחצ םטז0זחסז 025 ח/1 שוזח 2 80061 שחֹוסֹח 106 {חס 1165ח זזסזח

 חוּפ הזו

 דחס ז{סו|סשֹוחָס זחסזחוחס 66זזחװ8ח 8ח0 04ז8ו/ח/8ח ןקס1106חװ6ח 0806

 8חס0 1008 2 ףזסטמ 01 98676/2| 16חפ 0 ק60016 |  וט85פ 8חוסחפ 106 ףזסטס.

 ץ/6 עעסז6 סֹועּסח 5007615 2ח0 160 {ס0 2 5001 2 2 01918ח006 {זסזוח 6

 {סששח. 2 (6זח8ח ס0ז/66 {חס חס16 ׁשתֹוסח שטס 6066 {ס 000.

 ץטתווס טט6 טט6ז6 סםֹוחס 160 268ץ, 006 םסצ 1160 10 6

 ז651818ח06. ה6 1010 ט5 1021 טטחסח {ח6 66זוװ8חּפ 006ז60 טפ 10 010, 66

 פחסט|ס0 6815. ?0חּסח {חהס 0ז06ז שספ סֹועסוו, {חֹוּפ םסץ 010 חסז 000 סטז

 ז81560 חֹוּפ קוסא8א6, חוז {חס קס/סזופח ֹות {חס 1806 שזה 1{ גח0 0000

 חֹוחח 116 {סס8א {חס קסווססזופח פ 1006 גהשגצ !זסזח חֹוח 200 900! 21 2

 טסזוחהח ןקס1וססזחבתח סח 0סז560206. /6/62  00ח!טפוסח 605066 שוה

 (26זחװ8חפ, 1669 200 0472/ח/8חפ 2/| זחואס0 1006/װ6ז. 1015 סז6ט606

 {ןהס ס6זח8חפ שזה זח2סחֹוחס ףטחפ {זסזו {וזֹוחַס !חוס {הס סזסטק-

 עשו --- 006 1160 ֹוח 106 01ז601/סח 01 {חס 101651, טוזֹח ּפסחוּס {סזזצ

 {חס 1/1ע קססמוּס ֹוח {חּס סזסטק /68סחֹוחַס 11 זחס טסצ שוס 6 5240

 {חס ז606ו///סח טט85 0116 ט610ז6 ז68סחוחס 5816זץ. םט+ {חהחאפ {ס /ווּפ

 0+ טזהעסזע, 50זװ6 {סזזץ 6016 שחס 0 8/680} 000 0ז8/65 {סז

 1חסחופס//65 טט6ז6 8860

 וא החוסואס

 ?ש 80ו16ז

 81 חוסהז טטס חופח8060 10 6200 {חס 116108, טטחטז6 עץט6 ק810 8 6

 0{ סטז 200081018006 10 1846 טפ 0/006ח ֹוח 2 087-1160 עט800ח {ס 6

 עו/806 01 60/ץ9046שו190װ. שע6 51016 !חזס {הס ֹהּבצ ֹוח 2 ס8זח. 1סט(35

 זחסזחוחס, טט6 טט6/6 0190076ז60 סצ 8 86זע/2ח1. חס 50006 0025 830 1

 {ח8/ | 85 ט08016 {0 5068. חס 86זע32ח: 200ז080060 זחס, 8ח0 1616

 פחסזזו} 8/16ז08ז09 חס ז6זטזחסס {ס {חס חגץוסזז םזֹוחַסֹוחַס שזה הֹוזח זרצ

 31516ז, ///006), טטחס 1210160 סח 566וח0 זוט. םצ 8066 6ח8ח06, ט06 0

 8זזוטס0 21 זחס ק1206 וטחסז6 4018 080 0000 82161/ ז{סז ///ח006/.
 ץעטמסח 4018, סטז (4/2חֹוּבח 1ז6חס, 780 {סטחס0 {ח2+ חס 025 חס

 !סחס6ז 8016 {ס 4660 זוצ 8185/6ז 82/ס/ץ} 8 חֹוּפ חסזחוס, חס 020 םזסטסחז

 חסז {ס זוס פ0|זעּפ (6106ז) 01 {חס שוו1206, 8 ס6זזװ2ח, 800 028 ק21ס חוזר

 90ח06 0{ {06 חוסחסץצ ש6 080 םֹועסח חֹוח 90 102 {ח6 6106 שס0
 4666 שוחס8| 5816/ץ.
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 סח 10 םשו , טסיטפו'03 106 6חס 0 2051
 1942, {חס 8020/פ00ח0 006110 6785 2חחו-

 חווג:60 8ח0 ששוזח 11, 2/00095+ 115 6

 )96שּפה ןססמט181/0ת. 10056 6508מ/ת0 1015

 1816 1/6ז6 160, 8ת0 080 0006 פס ט006ז

 641/80/0/ת8// 0100008980065 6

 ץט66 1ה68 {66/ שחס +עסז6 פסזטֹוחָה ֹוח

 זח6 1460 /גזזחצ סז חס 001/פח 166 /גזזחצ

 ץעתוסחה וט8פ 00801260 ות 8095912 0

 זחס56 ט0056 650806 080 0660 8 תופס

 01 זחס6 0ת8ח06, 29 ות זחס 02565
 760 :40/16ז , השז8חזח 1108, 864 90חח6/-

.0106/9 9006 200 506 18006 ,06 

 2416 1ת8 006660 תבס 8660 040

 1ח096 1600 חסוש/0215 טשחס 604

 ח20 תסשהסזס {ס 40, חס 800/069 01
 5051602006, 2תס0 רט6/6 ֹותח 00095120/

 568ז/0ח0 1ס0ז 5066 01 זחט זחס5+ ז00/

 חוסח12ז} תהזטזס. 1דחס} 1066 000512חז/}

 ט6וחפ חטח166 116 טש/0 8ח!חו2/5 סע 6
 1008| 1/4ז2וחו80פ 85 76 25 וסק 6

 0ז68060 1122195 , 1חסוז 1765 0608ח8 6

 56ז165 01 162ז, 060ז608ש/סח, תווזחו!12/סח,

 0ז620, 8ח0ט/פח 8ח0 5066 קחץפ1ס8| 68ח-

 96. 1װ056 טטחס /ח02ח20660 10 5006

 00 90 06080986 0ז {חסֹוז פזזסח= 6

 זס זסזוּהֹוח 8///ס, 800 {חס} טט6ז6 50חו6-

 זוח65 85915160 םצ 10056 {67/ 2ז0סח0

 זחס 1008/ 46601065 טשחס וט66 00!

 {ס הסֹומ {חסחו דוסץ 060806 תסחו5

 0+ {ח0ס 0650180ס00ח ששחוסח 0835 040

 טחס6ז !4כקו 0000081/0ח, 4066100 זזסוזו

 סח8 הוסססט+ 10 106 חסאז 0066 חטח0
 8ח/חח815.

 פי

 8ט005+ 2010, 1942 -- 2:00 2.ח. | 800046 {ס {ח6 פסטחס0 1

 ס60016 שהואֹוחַח | טטסח+ {ס {חס שוחססש 8ח0 פה 8 10חס, 10חס וחס 7

 ז00טז69 ק!וס003ח0 80680. |ח {הס 024 | 60010 חסז 2506/1ג/ח0 טטח6זחסז

 זחּס}צ טט6ז6 801016ז9 סז ס1ש/1/8חּפ. 106 ''0814" 185160 2 1000 זוחוס, 90

 שזה +חס 1100 01 זחסזחוחס | 600001266 זחס 1665 01 106 00611ס0 י6214/ח0

 טשוזח 1חסוז סחו10ז6ח, ששוזה קוסא8865 800 5002/| 908065 ֹוח 106ז /2חס5,

 ץע8|!ֹותַס 0ט16ז/} -- {סז 1021 ש25 זחס 0/06ז. וׂשָע 0/1000 1026 2 זחֹופ

 810ח1. 21 3:30 8:חח., {חס 0814 60060 2ח0 ֹוה 2800ט1 2ח חסטז 1{חס פסטח8

 01 חוגסחוחס סטח 106 /680060 זחצ 625. 2/ 11 2. | 580 90ז06 6000/

 סז {6ח 1/0045 ססזחֹוחס {זסזחו 106 00/600ח0 01 {חס 0060, 04

 טעוזח ס|סזחוחס 8ח0 50068.

 עעח=סח ז0ז5/ 0806 10 {חס קחהזחהסץ 102 087 0ס 29660 זוס

 טשחצ | ט085 חס+ וח {ח6 006110 ט/זח 2// זחצ {גזחווצ.| ז601160 {חהז 2/זחסטסח

 | הבס 0660 זח2זז60 {ס 8 060 | 025 חס 2 ,/600659. | ססח { {;חסש

 ץשחסז6 | {סטחס {ח6ס 51/6ח010 10 חו6;2 102/ ז6סוצ טוז{ח ּפטסח 02! 00

 8550ז8ח06. וׂשוְע זחסזחסז 800 פ0ח 0676 /1006ח ֹוח {הס 2256060/ 08

 זזסזח {וזחחס {ס זוזחס | םזסטסחז {חּסחח 0680 800 162. 1חסץצ 52/ וח זחס 6274

 טחפס/6 10 חוסט.
 ךֹחס זסווסשֹוחַה 0827 2 66זװ2ח 0206 {0 1266 זוס ֹוח 2 800ח

 10 1018 'ס סט} זחסז6 יחח6010/חס9פ {סז {חס קחגזזחהסץ. עשחסח יט6 020 6

 8 {8װ/ /610ז06165 סט+ 01 {סששח, | 9800 2 |סחס0 חוווסס4 01 250 2 6

 זס809106. | װס2ז0 518ח5 01 ק60016 גחס | פגשש {חס 68/זװ 01 1חס 14

 5ח0ט006ז ...

 זדחס 66זוװ8ח שטחס 089 טזח זוס וח {חס 0206 8210, ''זחס 4665

 0ז {חס 006110 טט6ז6 6א16זװח/ח2160 תסזס. דחטצ 86 51//| 810ח/ח0, 8509

 8ח0 זחסשוחס וח 1חסוז ק12069 .'

 דס8זזו016 0835 ק85560. | ט25 פזזסחטסט9פ/} 1ח16ז008160 2ס0ט/

 חצ 950ח. | 018/060 102 חס וט85 חס! ,166/50, 1{תה! חופ ז62| 12זח6ז

 ץע858 2 0000951/2ח.

 סח 0666חװ06ז 22, 091 08ח06 10 זוס ֹוח 860/61 2800 1010 זחס 102

 חס חבס 066ח 1חוחוחס 0 חסש {ס זסקגצ זחס {סז ההצֹוחס 5860 /חוּפ 1116

 16 8810 1ח2ז זחס זוחחס 020 תסוש ססזח6. "סח 06066זחװ06ז 261ח, {חסץצ 6

 ססוחס 10 400 ץסטז פסח. 5876 ץס0ז560, 064 סט 0 0סז/6."

 6 טז608ז60 2 02 {סז טפ 2ח0 סח 1חס 606חוחס 0 0606006ז

 241ה, 6 1616 8020ח/פחסח {ס 8121 סח 2 תסש/ 080 0 1ז000181/0ח5-

 זהפ ן{8פז 8004 אוסמהפ וא זמססהווומחספ

 תטזההסקזח םזוףה! -- 25 צעסזח !,/קסטז 200ז080060), זחוצ 8 6019 46

 זס ססזו6 סט+ 01 סטז הוסוחס ק1806 ֹוח חס טטס005 8ח0 {ס 00 800 םזגצ 21

 חס דזססהוזחטזסס 5עח890036 0006 טטח21 זוּהע. חס 906110 וח דזססחוחח-

 טזס0 הבס חס+ ץ6+ 2660 069/ז0ע/60. 06 2ז///60 2/ 16 56

 פחסזז/} 06/0ז6 140| 4106 גחס 066 ז6061/60 טחט/ווחסוצ סע 6

 |סס8| 1665. דחסק 168ז60/ 1021 {חסוז 1816 טטס0ט/0 06 6008006ז60 ס} 6

 ססורֹוחַפ 01 850 זחפחצ 1669 1זסזח {חסוז עגזוסט9פ חֹוסֹותַס ם12065 10 6

 ץסטטח. 4// 01 עטחסזח ח80 4616 {ח6 ח660 10 26 טח01166 רשוזח 1605 סח {חופ
 8016חוװח 000851סח.



 ץסז951 ס8/װ6 10 ז{וס םהסווס. ה8 08/6 טפ 2 108/ 01 2680 800 506
 5008ז. 80/061/065 חס טשסט/0 1516 {חס קהגזחפס} 85 ש6/|// 200 חס

 8|שטּבץֿפ סזסטסח+ פסזו6 1000910119 ש00{ח חֹוזח-
 ץזסזו זוחס +{ס {וזחס {ה6 006חז8+ 085 006160 10 קסל6

 ט600מ|6 10 06 56ח/ {ס '|8ססטז' , חסשטסעסז , חופחצ 010 חסז זסזטזח 400 6

 זטחחסטז טע85 1081 ז{הסץ 080 2660 5001 206 1601060.|! 0601060 {0ס 6

 חוץ זחסזהסז 200 פסח סט 01 {הס 006160 200 10 0וס6 {וּסח ֹוװח 6

 סחבזזחובסע. !ש/ס01חסז 1611 {וס 006110 שֹוזתח 2 סזסטק 01 שסזחסח 50/66ק/ח9

 זחס 81/6619, 800 606 5000001660 זחצ פסח 0ט+ 2116 0284 טח06ז 6

 ט8ז060 שוז6 16חס6. 1/וז80ט!סטפ!ץ, חס 0785 חס 5001 21 | ז610ז0660 0

 {חס 006140 6800 6ע6חוח0 ׁשֹוזח זחצ חטפטּפחס-

 דחס ,ט06חז81 טט85 1/ח60 {סז חס{ חגצֹוחַה 5ט001160 {06 600

 ףט018 01 קט60016 {סז שטסז{;. 106 ּפטזחװ 0085 סחסזחוסט9, 8ח0 זח6 265,

 וח 06508וז, 0836 {חסוז 1291 ז650טז069. |!ח 106 זחסהחשתווס , 1חס 66זזו2װפ

 חהס 1860 {חס זוסחוטסזּפ 0ז {חס 4006חז8+ ח/ס51806 25 2 0ט08ז80166 1

 {ח6 פטזח שטסט10 26 {סטחס. םזחסחס 10096 םטֹוחַס 160 גש2/ |{ 0

 פט601סז, םזטמחסז, 8|וחססזס 8ח0 14/6/פחװ2ח. 2 {חס 6ח0 01 זוס 116 05

 חחץ חטּפט8חס, שטחס ט085 חסז 2 זוסזחחססז 0{ ז{וס 4006ח0ז81, םטז 020 2660

 שעסזאֹוחס ֹוח זחסֹוז 010006 סצ 002ח06. 86 25 12466ח 1006/װ06ז שזה

 {חס 631

 דחס 1271 ז81560 16 ּפטזח 04 זחס ''סכחזזוסטזוסח", 8ח0 06ח0480

 8 1206 ףטפחזוע 0{ 5006 |168/װ6ז 2ח0 00005.| זםח זס זוס 4

 ס0זחחוהחס8חז {ס זזץ 10 0הצס זחצ חט508ח0 16168560, טט34 ס00010 חסז זוחס

 חֹוח. | שטסחז {ס0 106 חסשש 40060ח/81, סט1 {חסץ 1010 זוס 1021 {הסצ זחחטפו

 זזץ 10 1/06ז216 2/| 1061 זחסזחחססזפ 200 001 }051 זחוצ חטפ08ח0.

 | 6ע6ח חװ2ח2060 10 061 וחס חס 0296חװ6ח/ 01 {חס ן2/| 2ח9 זס

 1234 שש/{חה חחצ הטפס8ח0 08 עפ 0 0ז/62/ {6חפוסח ק25560. 106 חוסחסצ

 8תס {06 0010 066 {סטחס סח 2ט0009+ 10, 1942, ז1חסצ חוגח2060 0

 טזוחס {חס ז6חט/ז60 ףט8חזוז} 0ז 1621ח6ז זזסזח {חס ּפטזזסטחסוחס ע1118065.

 + {חס קסווס6 518זו0ח | טט85 1016 131 זחצ חטּפס8חס 2ח0 2/| 6
 סזוּפסחּסזּפ טטשסט/ס0 06 ז6168560 {חס {ס||סשֹוחַפ 08ץ. הסשסעסז 1חס חסאז 087

 | 168זװ060 1021 2/| 0 {חסחח 080 2660 5001 200 זחצ חהטפס2ח0 2/סח0
 טטוזח 2// {ח6 1651.

 "שסט חס |סחס6ז תהצס 8 121ח6ז,' | 0!10 זוצ פסח. 806 010 חסז סז}

 8 5800, 05 ץסט 206 זוס, זוס 200 ץסט, 2ז6 161{ ֹוח {חוּפ טטסז10.'

 תחס {הס ססצ, 2060 514 200 2 02//, {חזס6/ 0וחופ6/ סח זחצ ח604

 םזס166װ-הס8ז160 2ח0 ֹוח 06502ו/ז, | זםח {ס ז{חס קס11ס6 8ח0 2/1חסטסח

 + טט2פ 10ז01006ח {0ז זוס {0 6016, זחסצ 00010 חס+ 0010 זוס 8201

 | 85460 1ח2ז זחסץצ 28 16295/ /616256 זחוצ תהטפס8ח9'0 0007 10 זוס 50 {02/

 | 6016 סטזצ הֹוח םט4 זהסץצ 6/0560 16/0ח0 חוס 102 !ח 8ח0זתסז {סש

 0835 6ט6זץזחוחס ץטסט10 06 0367.

 ךחס !סווסשֹוחס 087 2 66זװ8חװ 0806 10 {חהס קתכזחגסץע, 98

 8560 0{1ז 8 זח80וסוחס {סז {ח06 201/06 ס0חוחװ2ח06ז. 116 1018 זחס {חגז

 זחס ססזחזוהחססז חה8 681/26160 {חס 0010 165זח !זסזח {חס זוסטזתפ 0? {וס

 זוּסזחססז5 01 {וס 4006ח0ז281, 800 085 תטז+ שטחו|6 6אזז80זח0 2 {0|| 67

 01 ף010 {661ח שהֹוסֹװ חס {סטחס0 סח {ח6 טמקסז ןגש 0{ ס0ח6 01 זחסחח. 6

 ט0146 01 זחססוסֹוחּס 16// 001 01 זחצ 02ח85  !שוצ הטפמ2ח0 28 2 !ש||

 561 01 ף010 טסט6ז 1661.
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 טעג דט2וװפג-דז8ט6חפ18וח

 חבעס {ח6 81/6ח0ז0 {0 5128ז1 טט8ח06זוח0 808/ח. 176 60601066 ז{ס זסזחוגֹוח

 וח 802ח/ּפחסח.
 סח {חס {חוזס 027 01 {חהס ס66זװ2ח 000002//סח, {ח6 ןקחגזחופסץ

 טט85 ז6:006ח60. 84 חססח {ח21 027, 8 12/| 66זזװ2ח !ח טחוזסזחו 6016ז66.

 | 81000 !ח קט2חוס. 1{ 8660060 1021 חוּפ 1206 025 12זח///גז, סטז | 60ט0/0ח'

 ם806 1{ 900606חץ, 6 0060660 חֹוּפ זחסטזח. | 526 זחס סחס 1001/0

 טזסוחוחסח+ סח חֹוּפ טקקסז ןהש. | {חסוש {חֹופ 6295 106 תטפ02ח0 06 6

 ץשסזחבח טשחס ח20 50 06508ז816/} 0ז160 {סז חסוק. 06 50046 ז1ס זוס ֹוח

 ס6זוחבח 800 1010 זוס חסז {ס0 06 21ז210, 1021 חס 020 00זו6 10 16|| חוס

 1ח8 חס טטסט/0 1666 חֹוּפ קזסחוופס, 85 | 026 /6956066 הֹוח !זסוו 062//.

 ה6 8810 | ש085 {ס 00006 10 חֹוח 5ח0ט10 | 06 ֹוח 0191/689. 1115 חהחוס

 ץט85 081 200 11 {טזח60 1021 חס 025 10149060150ח0 200 035 חסש

 זח6 0181ז104+ ססזחחובחס8ח!+ (04ז61516116ז) .

 תזסזח {וחוס 10 {וחוּס פחססזֹוחַס 6025 0620 ֹוח {ח6ס 816615. תח 5

 זחבח 0008910ח8ווץ 6806 1ח10 {חס פחסק סזס6זֹוח0 טפ 10 סוצ6 חֹוחח 6005,

 6840 06 0010006 2800 0זװ6ז 00005 200 הס טש0ט10 583 וה 0

 ?סוופה 108 6016 שסט/0 26 12660 2687 10 00 10ז066 |2ס0סטז, 1

 זחֹוחַסּפ שסט!0 86 עסז} 080, ס0+ סחֹוצ {סז {חס 4669. 1119 טט0058 0

 וח זח} 68ז5 1ח06952ח//}-

 סחט 027 {שטס 66זחוהחּפ םטז5+ /ח1ס סטז חסט56 פחסטזוחַס, ''עטס6

 86 1חס זוסח ?" עט6 ז6ק21160 1021 {חס}צ 020 זטח 2033 8 10ח0 16 0

 8ח0 1021 06 ט/6ז6 ?סווּפח. שוק חטפט8ח0 0895 5111/ח0 ֹוח חֹוּפ חוסֹוחס 6

 8|/ {חֹוּפ {וחחס. |{ 0602006 זחסז6 200 זחסז6 011000/+ 10 0012ֹוח 1006

 םטזחחסטזפ 818ז160 16800/00 טפ 1021 2/| {חס 1665 6616 0

 {ס 06 0000601/2160 ֹוח סח6 ק2ז+ 01 {ח6ס ז{סשח, ֹוח 2 006110. 106 5

 חו806 568ז0069, 6אקזסקזו8זוחַס {טזפ, 781188169 8ח0 5006 /62זװ6ז, 800

 6{81ז/008ז05 8ח 0ז06ז שע8פ 159060 10 זוחסט6 10 106 0406110 ׁשֹוזחֹוח אס

 חסטזפ. םטסזץסחס 085 ן6ז0חו1160 10 1246 שזה הֹוח 25 זוהחק 5

 8חס 01חסז 8ז110165 85 חס 6016 ס8זזץ. !צסזח!חס זחסז6. 176 1001 טטח2ז 6

 000/0 800 זחצ חט50800, תוצ זחסזחסז, זוצ פסח 200 | 2766 2 6

.0816 006110 

 ע/6 פב 66זזװ8ח 901016ז5 068/ז/ח0, 100/ח0 8ח0 זסזוטזֹוחס 6

 0608 25 {חסץ 2זזו/60. | 6085 0ט6ז00/06 שש/זת {סזזסז 1021 0ח6 01 זחצ

 {8זרווץ טטסט/ס '06 חטזז. דחסח | פהשש ז0ז51 סח חסז56082014, !סס!וחַס 81 ט5!

 ! 00ח' ןחסשש חסש 1{ חה2קק6ח60, סט 6 ק25560 {חזסטסה חס 6

 טשוזחסט+ ט6וח0 10000660 טצ {חס 66זזח82ח 501016ז5.

 ע/6 6ח01660 {חס 5002// חסט56 {0 ץשֹתֹוסֹח טט6 טט6ז6 008166//2.

 הב0 סחס זססזו 200 2 16010ח6ח 800 025 0ז0600660 ׁשוזח ט600/6- 66

 עע8פח' סשטסח זססזו 10 818ח0 טק. או זוסזחסז 0166 וע הטפס8ח0ס 8

 | 5000 טק {ה6 טטחס16 חוסחז! |68חֹוחַס סח {חס שםו|. 06 סטסחזט2|ץ טט6

 סֹועּסח 8 זססזח ֹוח {חס טטו/סֹותַס טט0סז6 זחס ,/0060727 טט85 1002160. 6
 {סס; 8676ז8| 65//1800 ןוע/60, 001 חסח61061655 106 סזסשסֹוחס טט5

 1685 /ח16ח56.

 | ש8פ 0/06/60 10 00 0804 10 ש0ז4 ֹוח {חס קחגזזחוהסק םעסזץ

 687 | 0781:66 106 !סחס ז080 {זסזו 106 006110 10 106 זסשח, 0ז69866 ֹוח

 זוחצ 0081 ׁשֹוזֹח 115 ץסו/סש 8100 !ח ז{חס 6ט8חוח0ס | שסט/0 זסזטזח שזה

 ט2916615 1806ח שוזח 1000 2ח0 6 0010 60151ז/0016 11 גחוסחַס 2/| 6

 "ז68106045 ' 01 {הס זססזח, חוסז6 {הבח ושטסחזוץע ט60016, חסז ס0טחזוחס

 זחס סחו/0ז6ח  ּפזחטסַסֹווחַס 1000 ֹוח 6085 02ח06ז009 806 0/1110011+ 6



 זחפ םוזזפח םאס

 זעה 102חװו09842 1ז8060װ916וח

 סח שוגזסח 11, 1940 | /6061060 טטסז8 2! ?ח2זחּפס}/ '{סס 8 ֹוח
 םסקווּפחסח. זופ טט85 טחס6ז זוס 506161 ז60/ח06 200 208 1{ 0
 85 זחסטסח עס טטסז6 םט116 5611166. | 60010 6660 106 {גזוו/} זחס0651/}
 טשוזח זחצ 52/8זץ. !שצ חטּפט2חס, 100, 16061ע60 טטסזא8 85 4 20044666ז
 וח 8 6918טז2ח+ סטז פסח, {טחס;, זעט ץס8זפ 010 800 06ט610060 טסעסחס

 חֹוּפ 206, 518/160 91ט0ץ100 שוזח 2 קזוט216 ז{טזסז-

 006 6ש6חֹוחַס/ | ש8פ 5604 {סז 10 00זו6 {0 {ח6 קס1וס6 512600ח

 ץטטח6ז6 8 קס1וססזחמװ 1010 זוחס 1021 | 0085 {0 פט0/װ1/ 061809 10 6

 אאשס 0{ שטוגז טט6ח{ סח 2ז זחס קחּבזזחגסעץ. 106 ןקס1106זװ8ח, טטחס56 ןכ154ס|

 ץט85 !ץֹוחַס סח {חס 12016 ֹות {זסחז 01 חֹווח 50 102 | 900016 00

 זחס הֹוחֹו 80066 1חגז {חוחסּפ שסט10 חסז 86 0006 1 | 010 חס! {0| {הוּפ

 ז016 8ח0 010 חס{ 4668 ש02/ | 85 000 64

 | ז61טזח60 חסחוס 2ז046ח. זֹחסע ט080160 10 1006 זוס 10 06 גח

 וחזסזזחסז. 4 {6װט {וזחספ, | ט85 10ז066 טע 10ז6815 10 006 10 106 6

 518ז/סח 1216 21 חוסח1. | טט25 טסזץצ 110016ח60, סט {חסץצ 610 חס חלרר6

 {ס 061 2חצזחֹוחפ 001 01 זחס. ז/חהווע, {ח6 006 0106 0

 סטזפֹוחַפ 8חס /חּפט|{וחַס זוס, 8081 סח 1{חס {/ססז 208 {חזסש זחוס 001 6
 זססזח-

 006 זחסזחֹוחס, 2 טטסזובח 0806 10 1{חס ןקוזחּבסק ט0

 םוזזסזוע 8ח0 25460 !סז חוזזסס/!ץססזוחס {סז הסז חטפס2חס שס 89 טסזץ

 ||. דחוּפ זחססוסוחס װ80 2660 סט+ 01 5100/ {0ז 50ז06 {וזחוס 800 טוזחסטש}

 אתסישֹותס ששחס חסז חטפס08ח0 85, | 6601060 {ס 1/876| {ס0 {חס 609512ח/

 |עסע 288105/ {ח|6 20ש106 01 106 /זח2ח206ז 01 זחס קוגזחהסקע 0

 ס0ח118ז} 10 זחצ הטפ22חס'5 5065, 200 ֹוח 5216 06 {ח06ס 98

 וחשסועסס ֹוח 18ע6| ֹוח {חס56 02ע5, 10 זע 1ס 0813ֹוח ז{וס זו6000006 0

 58/6 1חס ם8116ח.

 | 168ז060 211סז08ז05 {חהז 1חס 8160{ ץט85 28 6016, םססזסטס184,

 ץטחס ז81560 קוספ 200 62ז060 צסזץ} 1106

 דח8! עטזצ 6ט6חֹוחַס | טט6חז טצ 1ז8וח {ס !{צסצ, 800 שזח 0681 01

 | 00181060 {06 /ח6010106 200 ז6זטזח060 {0 ה020וּפחסח, 2זזֹושֹותס

 זסטז ֹות {חהס חוסזחֹוחפ- | סז00901 106 1ח6010/06 10 106 ןק2/6ח שחס

 ׂבצ ֹוח 060, זחסזוהווץצ 1//

 2 {ס6 468ע5 2116ז02ז05 8ח 010 זחּבח, 18/|/ 8ח0 100101658 6061

 ?סז סח6 10010, קזסזחוחסחז ֹוח חוּפ טקקּסז 186, 6ח16ז60 {ח6 ןטחהזחגסע , 6

 חוּס חֹוּפ חבחס 200 5810, 10מחא ץסט !זסזח {חס סס{6סזו 01 חוצ 068ז6

 | ששו| חּסצסז 10/061 שט08! עסט 010 {סז זוס. | שו| זזץ +{ס קצ ץסט

 ס8046 {סז 1021."

 8+ זחס זוזחס | 6/8ח { 211ז10016 גחצ וזחמסז18ח06 {ס 02 חס 5200,

 הסטטסע6ז | ףטוסאוע {סטמחס0 001 הסשט 1216זט0| {חוּפ 6604 025 10 ןסץס6

 {ס 86

 סח טחס 21, 1940 ססזוספ 16|| 2 חסש ש2ז 020 2ז046ח סט

 ס061666ח0 (6זח82ח0} 200 8095918. ושתסח; {טס 0875 1216 66זחח2װפ

 80068/60 סח {חהס 81/6615, טט6 066 2)/| 0ע36ז00006 שזה {62ז . סשז

 זז1סח095 20/1560 טפ 10 1166 10 {חס 099/, 801 חוץ חטפטס2חס, זחצ זחסזחּסז

 8חס | {00, 6066 21/200 01 6//90ז0 2ח0 812ז920ח 2ח0 ש6 600ח'

 ץעה זט2/וחפ;ג 1/806091סוװ -- 2 ןקהגז-

 זח8ס1851 {זסזח (4811018 טטחס 1804 0

 ש{ה הסז {8זחווע סח 106 800ז020ח0 ס/

 זוּס ם6זחװ2חפ/ 2800 שהס, 2116 זחטסה

 6{504זוװ0 ז680060 802ח/5חסח/ טטרסס6

 חסז טח016 700460 25 2 קחהזחחס4

 86ז6, טח06ז 1{חס 80616+ 606, 6

 ז60661/60 טעסז8 ֹותח 2 ןקההזחגסץ 86ז

 פזסזץ 15 ז160/516760 ֹוח 426 ץ'פחסזח ֹוח

 )96זט9816זחװ. 106 {ס||סשוחס 15 1ח6 8601/סח

 0{ 1{ 0680 שזה הסז פסןסטזח ח

 802015חסח.
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 חסש 10 ּפשֹוזח, 10 ז1חס 01ח6ז 8106 01 {חס ֿפ!ץז 1021 חוסחז 06 חוס ֹוח 8
 עטסס| ֹוח {ח6 211/0 01 106 1201סזץ.

 8+ ס8שח שש6 512ז1660 10 1166 {ס 1{חס 116109 ֹות 1{חס 61/66זס0ח0

 זחס 311806 0+ םטסוּפחזּפח. 006 חס8ז0 106 666010165 32ץ/ח0, 1002 עס
 ץעוו/ סטזצ 1ח6 1665 ."

 ספֿפזמטסזוסא סו! זח? סחחדדזס

 86ז/ 596/06106ז

 םעּטז} זחסזחֹוחפ | טשטסט/0 1628ע6 106 006110 {סז שסז!. ןשוצ פֹוא ץס8/ 0

 08ט0016ז 25/660 זוס זוּהחצ 1/חח65 10 1246 חסז שֹוזח זוס. סח 106 1027

 ם6זסז6 {חס 6653זזטס{/סח 01 106 006110, חוצ 0800016ז 202/װ 2600660 חוס

 {ס 1266 חסז שזה זחס 8 ח0 זחצ 0116, 100, 0066 זוס {ס 00 50. | 1004 חסז,

 םט+ 1611 חסז ֹוח {חס ע/01206 01 800800/ש482 21 {ח6 חסזחוס 0{ 8 ?סוופֹח

 ז{8זזוּסז 2608156 חסז 1661 080 81191660 2203 סטזוחס 1ח6 !סחס 2144

 ץעחסח ! ס8חו6 {0 ק1סא הסז טק 10 1846 הסז הסחוס, 106 0016 06

 1021 606 506ח0 406 תחֹוסחֹז 1חסזס, 295 106 0010 ע025 טח2016 10 21!

 סטזוחפ 1חס חופחז, 1חס 2016 08חו6 10 זופ 200 1010 חוס 1081 .'80ח061װ/ח0

 ט86" טט85 8ס00/ {ס חהּהקקסח. 1021 {הּסץ 080 18460 ט60016 {ס 600 8 קז

 | זםח 0804 ֹוח חס 01601/סח 01 106 006110 {ס זזץ 10 6566 זחצ 0016 208

 זעשס 01ח6ז 00ח/10ז6ח טחס עט6ז6 106ז6.

 עץעחסח | ז680060 1{ח6 ז2//טטגץ סז0891ח0, | זחסז 5676ז2)| 1608 ששחס

 הה0 160 {חהס 0ח6140. זחּסץ 1010 זחס חס{ {ס 00 1חזס זחס 106, סט 0

 זסזטזח 10 {חס םֹוז, 85 | טטסט10 26 טח8016 {ס חסוק 2 2)| ֹוח 106 006110-

 | 85 {סזח ֹוח זשס. | 010 חס{ ;;חסש טחגז {ס 00. + | שט6ז6 10 זסזטזח 0

 זחס 006/60 200 06 1091 ט01ח זחצ 016 200 עטס ס0//0ז6ח טטח21 טטס0

 חבסקּסח 10 106 םֹוזוי 1{ | שטטז6 {ס ףס 10 {וס םֹוז, טסזחבמּפ | 60010 5266

 חטז 8ח0 ז6זחגֹוח 6///2. | ז61ט0זח060 10 זחצ 6800016ז.

 דחס 0016 1/68160 טפ טט61|, םט4 טט85 21/210 {0 4666 ט9 29 10/פ

 טשסט10 06 68ח06זסט5פ םסזח {סז ט9 2חס {סז חֹוחח. | 1004 1ח6 60/10 200 עט6ח!

 זסטט8/08 זחס ע011206 01 22115107 2ח0 6016ז60 {וס חסגזסץ 1065 טז

 זחס 00ו/0 םו0 חס! שטח! {0 9183 106ז6. 1021 חוסהז טעסט 0806 {0 6

 חסוחוס 01 660106 2000210120069 שחס 0896 טפ {000, 2ט+ 6066 חס

 סז608ז60 10 חו06 טפ. זחסץ טטסז6 21ז810. 006 5816 10 זחס : .111116ז שו||

 069פזזסע 2/| {וט 4665. 60 0804 10 106 0060 2ח0 681 1006/װ6ז טוזח
 8/|/ ץסטז {8זחווע ֹות סחס 0ז836 .'

 | זס8ז060 םזסטחס ׁשו{ח {חס 0ח110 שוזחסט+ 81660 8ח0 שזחסט+ 691.



 וא זחפ סםחדזס

 2שו 80ו16ז

 ק60מ|8 טט8ח006ז60 {חס 91/6615 01 {חס 006110 ּפשס||!6ח ט1ח 518ז781/סח.

 סח 0סֹומס 6806160 {0 {חס 006/60 טעט וט6ז6 ןק6זחו1160 10 1846 סחֹוצ

 ץטח8+ שט6 ס0ט16 ס8זזץ. 2/| סטז קזסמסזזץ ז6חח2/ח60 וח סט 0

 חסזוס5. סטז {2זחווע 1ו/60 ֹות סז8ח0זחסזװסז 168ץ/8'2 חסט56, 6106

 טעֹוזחה 2ת0{חסז 200ט1 60 ק60016. 10056 שחס 066 8016 10 162/6 6

 0ח6140 ֹוח {חס זחסזחוחספ !סז 6ח!?סז066 |גססטז !חחמזסט60 ז{חסוז 10+ײ 6

 זחּסע 08ח06 1ח{0 0001801 שוזח {ח6 (66011165 800 500061/װ65 606

 זסס00 ֹוח 68008006 {סז 00009. |+ שט25 10ז01006ח {ס טזוחס 1000 0{ 2חצ

 אוחס ֹוח סמ זסזטזחוחס {ס {חס 0ח6110, חסשטסע6ז, זחהחצ 1004 106 ז156 0

 50/0611ח69 זח8ח2060 זס םזֹוחַפ ֹוח 2 108 01 2680 סז 50/061ח/00-

 שסזחסז זח2ח2060 {0 חהעס זחס ןסֹוח {ש6/ע6 !ג00טז6ז5 טתס 0

 ז6061360 קסזזווּפּפוסח 10 שסז} ֹוח םגזטסח 2ז5'|1602 ()חזסזח 8ז104 טטסס|

 1801סזץ. 006 טטסט/ס 168ע6 {חס 0ח61זס ֹוח {חס זחסזחוחס 800 זסזטזח וח 6

 6ט6חֹוחַס. 11 85 10ז01006ח {סז 1669 10 0214 סח 1הס 3106021/49. 96

 עט81460 סח 1חס 1080 1ח8ז460 טוח ק810069 סח סטז 01010/ח0

 | צעסט/0 50ז061/069 86/| 8 זוחס, 2 ס8ז0ח6ח+ סז ס/סזה +ס 6

 (2601/169 2ח0 ֹוח 6א008ח06 !סז {חֹוּפ | שטסט10 טזֹוחס ֹות 2 1106 01 0626

 8 111006 ז!סטז, ּפסזחס סו/. 0חס6 | 1166 1ס טזוחפ זששס 8011169 01 סו| /1066ח

 ותח 1{ 5166ט65 01 זחצ 008 1010 {חס 0060. 2 04/8וחוּפת קס|/ס6זו2ח

 !סטחס 106 סו, 0681 זוס 2ח0 1004 זחס 10 {חהס קסו/06 5/200ח // ז{וס

 6ח1ז8חס6 {ס {חט 5181/סח, | ח80 10 2855 261066ח זטטס זסששּפ 01 ןקס11ס6זחסח

 עשהס 0681 זו סזט6|!ץ שוזח זחסוז 511065, 800 2116/028/09 | ט398 זחזסשח,

 ותֹוטז60, {ס {חס 0612. |
 סטזֹוחפ {0ס חוסחז, 106 061/8ז 0816 1025 90006ח!ץ 006060 2חס |

 חסהזס0 50006006 081/וח0 תוס. |+ טטמּפ 6012, סטז (/ז2ותֹוּבח 1/06ח0 חסש

 פ6זשוחַס שוזח {חס מס11ס6. 86 1004 זחס סט1 0/ {חס 06118ז, קטז זוס סח /וּפ

 סוא6 גח0 סזסטסחז זחס 2804 {ס 106 0//006 116 020 8260 זופ {זסוח

 06ז18וח 062/ח.

 6012, טטחס 25 2 ז62| 1/6ח0 10 סטז {גזוווץ טטסט10 שּפזח טפ 1

 ץעחהז 0085 80001 10 חהסקסח. 006 0273 שחסח 76 ז61טז060 {זסזו טטסז4

 עע6 חס11060 8ט90101005 זחסצסזחסח+ גזחסחס {חס (04ז2/ח/8ח טס1106. עשחסח

 | ט895560 4018 5 0096, הס 0806 סט+ 200 1010 זוס 10 זטח 2ש2צץ 6

 5810 1ח2ז | פחסט10 16|| {חס956 ֹוח {חס 006110 1021 {חוּפ טט85 זחסוז 1251 027.

 דחוּפ 8חסש06006 50ז/680 {חזסטסח {חס 006110 800 זוגחצ 1166 ס

 656806. 8ט1 {חסצ 6ח003016ז60 {ח6 ףט8ז0 טחֹוסח ח20 2/6803 60

 זחס 006110 800 5001 גחץצסחס 82מזס02סחֹוחַס 106 16ח06-. 11 ט085 82חחסטרסמ0

 סט6ז {חס 1000906846ז5 1021 2/| טעסז6 ז{ס 081חסז 21 106 7111806 ססטחסו|
 חסט56 ((סזחוחג) .

 6018 0806, קטז זחצ 51516ז סח חֹוּפ 8146 8ח0 םזסט00{ חסז {ס 6

 8100 01 חֹוּפ חסזחוס. 86 !218ז 1610060 200 1004 זחצ זחסזחסז {ס 2

 שו/1806 ס0ז06זוח0 1חס 006060. 1006106ז שֹוזח 100116/ םס/!ססטס!ט4 208

 חוּפ זשטס םסז{חסזפ-וח-!גשש 800 106 ?ז1602)/ !8זרווץ, ! זחפח2060 10 60

 זחס 08ח469 01 {חס פזעז 2 /חסט0ח {חסז6 ש25 2 הסגעץצ ףט20 סח 6

 טז1096, 1 026ז 7ז1608| 8ח0 | זח8ח2060 {ס 0ז80 8 0081 שחוסֹח עט85 טח06ז

 זחס 0ז1006. 776 1/8ח520/160 ק60016, 8006 01 שחסזח 606 חסז !{חסש
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 85ז/ 5006106ז טוזח 2300167.

 זמפ םס?חוֿפמסח 6810

 8סז| 56006106

 8118ז 8ט0ט+ {סטז חחסחזחפ 01 {ח6 66זזו8ח 00ח0ט651, 8/| 106 1805 טט6

 64061160 זזסזו {חסוז חסזחוספ 200 0000601/8160 1010 2 00600 ֹוח 6

 חסזזחסזח ק8ז+ 0ז {סשטח, 0116ח 88ז0, וח 000ח011/0חפ 01 !וחחטזחבח סז0600100.

 006 זוחסזחוחס {הס 66זװ2ח05 0206 שזה 2 06ח800 {סז 0

 םססטזסזפ. 106ז6 ט06ז6 חס 10ח06ז זוהחצ 11/ט15/סחפ. 2// טחס681000 4

 זח6 זח16חזוסח יטט85 10 16| 10056 טטחס ז600ז160. ?ס//06זװסח ססזחס60 6

 חסט565, זסטתחסֹוחס טס 20800+ 300 זמחסח. | 25 2חוסח0 1ח0656. 1ח6צ7

 סזסטס0+ טפ {ס0 2 ץ8/0 800 2//2ח060 טפ ֹוח {טטס זסשּפ. חס זסש סח 6

 |6// ש085 0ז/06/60 {ס זטח הסזחס, 800 {0086 סח {ח6 ז1001 0ז06ז/60 0

 זסזרבוח. | 089 !ח 106 1611 חבחס זסשש. 006 טטסז6 008560 סצ 1חס 604ז2וח/8ח

 ןםס|וססזחסח שחס 0621 טפ 0ז06ווץ ששוזח זחסֹוז ז016 סט169פ 10056 ֹוח 6

 01חסז ןֹוחַס 666 1266ח 227 םצ {זהֹוח 200 חסצסז 0620 זזסזח 208וח:

 .  ךחס {ססס 211002/זוסח ֹוח {חס 006110 טט85 11/1/ סז8חחפ 01 0626 ק6ז

 טסזפ0ח םטסז 087 800 חסזחוחס זחוסז6. 106ז6 ט06ז6 1חס56 טחס 0

 {ח6חופס//65 ֹוח 0/06ז {ס0 ס0012ֹוחת 2 108/ 01 8680 800 2210 {סז {0ופ

 טשוזח 1ח06וז 1165.

 | 100660 {סז טש8ץּפ 10 0012וח 1000 10 הס/ק 5236 זחצ {גזוווץ} 808

 85 זחהחצ 25 ןקס881016 0+ {0ס56 !/חחמזוּפסחסס ֹוח 1חס 006110 !זסזו 0621

 סצ 5128ז381/0ח. ׁשעוזח 2 166 1ז/16ח09, | 0/08ח01260 2 506012| ס0ט6ז2ז/סח

 עשחוסח 50ח066021 !חחמזסט60 סטז 660ח0/חוס 511121/סח. 106 {טטס 80ח05

 {6וטוּפװ 008365 200 86חחצ 8ז00516!ח טטסט10 5168! סט 0{ {חס 0

 81 חוסח{פ ֹוח 08ז15 8ח0 00 10 480ע6|. עעוזח 106 חוסחסצ טט6 0836 זחסזח;

 זחסץצ 00000+ 1165 פט0ח0 25 ח660165, 10ז620, םֹוחפי 610. 8ח0 01ח6ז

 זח8|| סט1 !חומסז18ח+ 60חחװחחס011169 ששחֹוסח 080 0158 0068ז60 סח {חס 10021

 חוהז6+ 8ח0 ועט6ז6 1ח06ז610ז6, ֹוח 0681 06זח08ח0 טצ 106 1002/ ש/11206/8.

 דחס ק6!600 168שֹוח0 1חס 006140 {סז שסז4 680ח זחסזחֹוחס טטס68

 64008006 10656 00005 {סז 0ז680 2ח0 01ח6ז 1000910115, ששחוסח זחסץ

 5חװט00160 0804 חס 106 006110 ֹוח 1חס 6טסחֹוחַס 81 0ז681 156 6

 ז000510115 58360 זחבחק ט60מ16 זזסזח 0681זח סע 518ז72ז/סח.

 .סחס 087 106 ססזוזחו2חס8ח! 0806 800 060080060 102ז חס 86 ףֹוטסח

 ז/זץ זטס165 קסז קסזּפסח. 295 {חסזס ט/6ז6 8001 4,000 ק60016 ֹוח {וס

 9ח6110, 20,000 זט0165 080 10 86 001160160. 976 סח! סט/ !ת ק8וזפ 0

 0011601 {זסזח {0056 טטחסזחח ץטע6 {(חסשש 10 חהט6 זחסחסץ. 106 00

 ּפטזח ט785 0018/ח60, פסזו6 ק60מ|6 ףֹוׁשֹוחַפ 1ז6ס/}, סזחסזּפ טחס6ז 28 6

 ןכזס55טז6. | 601160160 1006זװ6ז שוזח 860 ם/וּבחט 0161{סז. 81 8 זח661/ח0
 81160060 סעצ זחבחצ 0+ {װ6 1008|/ חס180165, 11 טט85 6601060 1ס סחחס
 18,000 זטטס165 {ס 106 ס0חחחופח08ח1 {סז {62ז 102/ 06 טטסט10 ססזוס {סזזח

 וזה ?טזזחסז 06008008 1+ {חהס 6016 ּפטזח 025 סועסח הֹוח 50 685/|}

 ץטחסח 1חס זחסחסץ 0089 םזסטס0ז 10 ה/זח, 06 !זחחזח601816/} 0600

 8חסזחסז 20,000 זטס165, 8ח0 {ח21 ֹוח 5//טסז 2ח0 0016 סס/חפ. 106 400601

 טע88 {0ז060 {ס 0018/ח {הוּפ פטזח, 100. עחסח {חסץ סזסטס01 11 10 חֹוחח,; 6

 ססזחזח8חס8ח! 1010 זחסחו 1021 {חס זוסחסק ש29 2/| ז00ח+ סט 102ז ז{חסץ

 6/6ז6 חס+ 2 חס0 108/ חופה 2// חס זוסחוטסזפ 01 106 006חז8/ 64060/

 אטז8חּפזחסחוא 661/6 800 '8ח046| 6/00סחזחו/ טט6ז6 141166-
 דחס 006110 185160 {סז 2000+ 6100166ח זחוסחזופי



 4 סםועס טט24100495 זהפ ספהאתאֿפ שםאזפה 402ח9ה80ח

 /5 1010 סצ 26 80ו16ז

 ץטחסח {הס 66זזװ8חּפ 6ח16ז60 {חס 0וזץ, {חס 1665 1004 ס0צסז. |, 85 2

 סחווס 52 שוזח (08ז8/חוּבח חסוסחטסטזפ טט810חוחס {חס 9100 טטחוסֹח 814

 {םזזסז וחס {חס 062ז19 0 {חס 1669. / זחססזסץס16 083810806 0ז (6זזח8ח

 5010/6ז5 0806 זוסֹוחס וחזס 802װו/5חסה, 6200 שזה 2 1ז8/ח66 שס|זחסטחס

 ס65106 חֹוזחְי

 דחס ח810021151 104ז2/ח/8חפ ט66 ההקקצ 81 {חס ססחוֹוחַח 0+ 6

 66זח8חפ/ 800 6ע6ח 1160 21 {חס 82045 01 {חס /61/621ח0 80851805:

 סח 1ח2! טסז} 027 2 {606 6605 טט6ז6 5װסז סע 1חס 66זזװ8חפ. 106 10/-

 |ןסשֹוחַס 08} 56ש6ז2) זחסז6 1605 טע66 1866ח 10 106 חחמר6 8ח0

 5001 ן1חסח ק8חוס 036ז100/ {ח6ס ,16שופח0 םסמט!8זוסח 29 106 (0162!תֹוּבח

 ח8זו0סח19158|2 9128ז160 ףסוחס 6010, ש/01/חח121ח0 )605 {חזסטסח ז0806ז9

 8א10ז{/סח 200 סזט6/זץ.
 סו416ז6ח+ סז06ז8 טטסז6 195060 6ט6זץ 6237. 106 )8605 עטט616 06
 זס ז8/וחסטופֹח זחסֹוז חסז965, 0069, טוסעץס165, ז80109, 610. ר 6 ץט5
 סטסו/9060 58ץוח0 1081 6016 טט6ז6 ז60ט160 {סז טטסזא. 21 1151 6006

 טט6ז6 18466ח ֹות, 800 ז601816ז06, חסוטּסעסז טטחּסח {חס 1816 01 10086 ששחס

 ח80 1611 {סז טטסז4 ט608/06 0168, זחס טסטט1806 512/160 חֹוסֹוחַס. זחּסח 6

 ם6זזחגחּפ טטסט10 ססחס0ט0+ 8 זסטחסטק -- 8 81606. 1חסצ טטס010 ּפטזזסטחס

 זחס {סשטח 2 חוסחז 800 ֹוח 106 חוסזחֹוחס טטסט10 ףס {זסזח חסט56 10 רחסט6

 8חס 1846 זחס ץסטזופ 2687 10 טשטסז4 . ֹוח {חס {חוזס זסטחס-טק {החסץ

 1004 זחצ סז0ז1װ6סז הגֹוזח 800 זוצ טחס16 /046| 80116ז 1006106ז שוזח חֹוּפ

 פסח !אובחחצ שוא 8ז04106ז 8606 /ו28ח2060 {0 650206 2116 609

 ט66װ 12/6ת.
 וח {הּס {סטזזה זסטחסטק זחסץע 1004 2150 010 ק60016 200 ץסטחפ
 סחו!סז6ח. אוצ {םעסטזו16 םזסזחסז 8606 חוס החוסחס 106 0069 200 0סז565-
 דהס טאזפֹוחֹוּבמח קסוו06 1{ס0טח0 הֹוח 8606 ןטזחמ60 0ח{0 סח6 0/ 6
 ףז82ֹוח0 חסזפ69, 2ח0 518/160 011 ֹוח {חס ם1601/0סח 01 {חס 116105, סטז 4

 סס|10ס6זװ8ח, סח 00ז5602048 100, 080001 החֹוחוי

 דמס56 0801060, 800 8606 2חװסחַפ זוּסזו, טט6ז6 411160 800 2

 טטז160 1006זװסז ֹוח סחס םֹוז. | ח80 1066 זחצ סזסזחסז 8606 עסזץ זחטסח 2ח0

 0010 חסז 02/ז0 םסששח. !ח זחצ ח62ז1 0 062ז19 | 86116760 1021 6025

 חס ט85 5ז| 2/ 6. !ת {חס זחוס016 01 {ח6 חֹוסחֹז | 1008 זחצ ססט9פוח,

 806 {ח6 ז{טטס 01 ט5 51016 2ש8ץ 10 {חס קו{. 776 חט2ז0 {חס 910ח5 200 6

 ףזס8חּפ 01 {חוס םץֹוחַס, 800 | סטסח ז600901260 50ז06 01 {חסוז 12065. 66

 80 חס{ {וחס 8606. 776 ז6/טזח60 06065960 800 ֹוח 06922וז 106 8

 חס+ 026 {6|| סטז ק86ח15 0021 66 020 0006.

 8 ט/8וח/גח {2זחו!צ שוזח טטחסזח שט6 080 066ח 1ז/6חסץ, 10ז02506-

 שו17, ןועסס ֹוח {זחס חסוסחססטזחססס. 4018, {ח6 פסח, 030 ססחו6 10 254 חס

 חס 00ט18 חסֹוק טפ. א00106ז 500065160 1021 חס ןסֹוח {ח6 םסוו06, 8

 זזסזח ז{חסז6 חס טשסט10 06 8016 {ס חס!ק טפ. 11 טט85 4018 שחס 1018 פ 1

 8|| {חס56 0801ט3ז60, 2060 2חוסחס {חסזח 8606, 020 8660 100166 406 8

 ט5 800 חס 0060.

 שוק טזסזחסז {6186| שטחס 080 6508066 זזסזו {חס 09

 5906ש161 הזחוצ ט/85 08010ז60 /חוחוסס12!סֹוץע סח חֹוּפ זסזטזח {ס 802חופחסח

 8ח0 חסזחֹוחַס זחוסזס ההפ 636 8660 0620 0 החֹוזחי
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 זחס אּהקוצ סחוסז 802חוצחװװ

 טאפ 22, 1941, ז8פ סףפהשתאֿפ ססושפ= 10 802ח9004

 1010 טצ 86ז| (םס) 50006106ז.

 סח זחסֹוז 191 027 !ח {סשח, 106 66זח2חפ 100160 6{1ח 0669, 8ז0סח0

 זחסזח פח!סזוחס !/וזחטזסס 200 1000116| םזסחזח 106 10ו/סשוחס 087, 1חסצ

 0ז06/60 זחס 0669 {0 08/06ז !ח ז1זסח1! 0 {וס (00זח531סוװ 10681/64

 9666ז8| חטחסז60 2605 0806 800 2ז//80060 106056/1/69 25 1 {סז 2

 ס2/806. /גח 006 וט29 195060 10ז {חסזחח {ס {טזח ֹוח {חהס 2זחופ 1חסץ

 ס05865560, םטז 106 1605 080 חס גזזחפ. סח {ח021 02/ 106 66זזװ805 4

 חס םחץצפוס8ווץ תטז+ ט60016.ד1חסץע 0/06/60 טפ {0 זטח חסזוס. |1 טט38

 ז0ז010060ח 10 7214 060016 6066 5060 סח {חסוז שגצ סצ פחהזק 8105

 זזסזח 1116 סט008.

 דחס ז{ס/|סשוחס 089, {חּסצ 1006 1600ט/!סזחבח 200 101160 חֹוזח ֹוח 6

 סזט161165/ 185װ/סח /חח201ח8816. 106 665 טט6ז6 006ז60 10 081ח6ז ֹוח 6

 חו2ז/6101806 וטחו|6 {תס (66זח20פ 56160160 2 10060/21 (ססטחס/|/ 7

 96ש65). 2 166/5ח0 ןקס1ו06 טחוז 6025 2150 200010160. 1067 3780160 {ס

 חו6:/8 זוס 2 קס1וס6וחגח, םטז | 810 106 4106חז2/ זוע6 1ח00ט5800 זטס95

 חס+ 10 1006 זחס 1ח10 1021 ק0511/סח.

 וח 2000 2 0664, (6691200 קט60016 0206, 1000060-ט0 5006

 610ח} 0ז 106 {סששח 6116, 60008160 8ח0 1חז/טסחז1ג/ קססמ/ס. 1חסע 0

 חס וטסז6 186/ח0 זחסוח 7}268 10 טטסזא. 1656 6016 חסטס6ז ז6!טז060,

 8ח0 {0 {הופ 027 1חסוז 1216 15 חס{ חסשח-

 אססטז 610חז ם2ץעפ 8116ז 1021, {חסץ 1004 86ע6ז2|/ חטחסז60 ץסטחס

 ם600/6 802ץ 10 .טטסז; . 10656, 100, 010 חס! זסזטזח. 106 {0װוזס זוחס

 {זחסץ 1000 6360 010 זוסח 2ח0 ס0//00ז6ח 0ע6ז {חס 206 01 0ש6וש36. סחֹוצ

 ץעעסזוסח 800 5ח02// 00110/60 2ח0 1ח0056 טשחס 020 זו2ח2060 50ז06חסש

 {ס 67806 {ח6 1{חזס6 201/0ח05 ז6002/חס0-

 דחס 1008! ססזחזוהחס8ח! 8210 102 10686 ק60ק/6 020 ט66ח 56ח/ 0

 עטסז!; ֹוח ז600016 |0081/0ח5, 8ח0 1081 חסש 106ז6 טטסט10 86 0ז06ז. זסזח

 {וחוס {ס זוזחס , 106 66זזװ8חּפ 06ח080060 {ח8ז {טזפ םחס 168106ז ט/66 0
 םט6 ז6ז060 {ס זהסחח, 800 10656 /6ז6 ח8ח060 סע6ז 25 660080060-

 56676ז8| זחסחזחפ 6601 םצ וח 6186 1ז8חסטו/וזצ
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 ץטח6ז685 106 זוסח ז6061366 {חסזח שֹוזח ז656זט/21/סחפ , טטסח06ז/חס טט1

 86021160 {הסזחח ט006ז 2 801506614 ז60/חו6.

 ץשוזחוח 8 ּפחסז1 ט6ז/00, חטמסז603 0 011101819 2ח0 ןכ8ז1/ טטסז615

 518/160 הזזֹושוחס !זסחו 808912, 5610ת0 טק 2// {הס 20חװ/ח0051210/6

 חוססחסחֹוֿפז שֹוזח {חס 2591512006 01 {חס 1002|/ ס00חװזחטח!פ19.

 ץעס 1ז160 {ס |ועּס סטז |וט65 85 טּפט8/. תח 0ז06ז טט25 198060 10 56||

 זחס 0005 ֹוח סטז 5106 21 קז6-ש2ז קז1068 2ח0 {סז ?סווּפֹח סטזזסחסע}-

 2|| {חס 91004 01580068ז66 2|/חוס51 !חוחחס01216/ץ. |

 21 102 זוזחוס {חסזס שט8פ 1206 1810 0{ 16שוּפֹח 16100665 טשטחס

 װחג0 6508060 {זסוו {חס 011168 6201060 םצ {חס 142215, 800 !זסוװח זוחוס

 10 {וחוס חוצ 18זחסז טטסט/ס טזֹוחַס 50ז06 ז6100665 תסזחס ׁש/זח הֹוזח סח חֹוּפ

 זס{1טזח זזסזח 0חס 01 חֹוּפ ש19118 {ס 802חופחסת !ח סטז חסזחס 66 ח20 חס

 {000 קזססוּפזח. 006 8106 װב0 5006 1616 סעסז !זסוו סטז {גזח, 8

 זחסזחסז טטסט10 0006 1806 6408011068 01 1000 29 806 020 2660 0

 {ס םסֹוחַס ֹוח זחס 6875 טשתסח 2|| {חס {גזוווץ טטסט10 00ז06 הסזחס {ס 6

 עו//806 סח ע802//סח. 106 21ח05006ז/6 ֹוח סטז תחסזחוס 085 0000 ן1שס

 0+ {חס 1610066 טסעץּפ 518ץוח0 שֹוזח ט5 סטסח זח8ח2060 {ס קזֹוחַס {וסוז

 0800665 סעסז ז{זסזו 80ז095 {הס 2006 200 10 זוגזזע ֹות סטז 3111806

 תחס 50 זהּסץק ס0ח1וחט60 {ס ןֹוצס שֹוזח ט5 טחזו| {חס 80100ז11065 06

 188וח0 {סס 0ז621 םח 1016/65/ ֹוח {חסוז 201/60065 2ח6 !וח זחסֹוז 1601

 08ז09. זהּטע טט6ז6 10ז0660 10 זוחסצס סח {ס 2ח0/װסז 10081/סח-

 84{ז6ז {חס 8ט5918חפ 026 000 !חזס ז1חס 011069, חס 518ז160 62112/ח0

 {חסֹוז םס11ס165 ֹוח {חס 1106105 01 600װ00זװ/05 800 29ז/0ט/:0/6. 1605 }1

 עטסז66/9 טט6ז6 9604 {0 {חס 3112065 ֹוח 006ז 10 0ז080126 140100268-

 דחס {8זוװוסזפ 1800, 25 שס|| 25 סטז 116105 200 10056 0 67

 ץט6ז6 ףט10//} 180516ז60 10 106 ססזחזחטחג| סטטחסז5חֹוק 01 1{חס 1401002-

 דחס {גזחווע 6085 1611 שזה סחֹוצ 2 ע60618016 ק8{סח. (38ח012106ז 5

 1806 תסזוס 85 6אקזסמז18160 8ח0 106 3111206 ססטחסו| 0111065 861 טק

 {חסז6. 118 800 חֹוּפ {גזחו|ו} טט6ז6 21/002160 0800660 !ֹושֹוחַס 408ז16/9.

 זחס 2000 ם6106 800606015 0606/260ח 90116/60 זחטסח זזסזו

 זחס 805918ת9. 00 {06 0{ח8ז חהחס, {סז 1ח6 ץסטחס 06ח6ז2//ס0ח, חסש

 ס6ז50601ו965 טט66 006ח60 ֹוח 20םטֹוזֹוחַפ 600081/00ח 200 קז01655/0ח9.

 דחס סףסצסזחזחסחז {וח2חס60 5100165, שטחוסח | 6טסח זחהח2060 10 ס60חז/חט6-

 תחס0 80 ?{טטס ץס8ז5 ק25560, שט{חסטז+ 2חצזחֹוחס 506012/ ה2ממ6חוחַס-

 דחוּפ 01116ז6ח1 , וחססחטסחוּסחז/ סט חס+ טמסחסטז8016 טטםץצ 0+ 6

 ססחזוחט60 טחז/)/ !טח6 1941 טמּסח {חס 66זחװ8חפ 21120460 זוס םט59ו8ח
 8זחח} 800 1ח2ז0060 1ח{ס {חס ט06516זח 4)1ז2ו/ח6

 ?חֹוװחַה אסזח ששו{ח זחסזחסז-
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 ?שו 8016 (918ח0/ח9) ם0טז/ח0 2 6060-

 {וסח 84 8610 802/חוּפחסחי
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 םעסח{ט8/!ץ טטסז0 ז680060 טפ 1081 2 20//פח 2זחוצ ט785 זחס01112/ח0

 8ח0 102 {00ז6 6025 2הח 60/51חסח! 010006 ֹוח 52ז806 |!/ ,6

 א/וחחטזסס, 061506/ 8006106ז, 800 0106ז5 זםח 2ש8ץצ {זסזו סטז שסז;

 ש/11806, ש/ז+חסט+ 06ז111108165 8ח0 ש/זחסט1 זחסחסץ. 006 טט6/6 10ז116

 {ס זוחס 2 חוַסֹה ז8ח!ֹוחַס 16ש6/5ח0 011106ז וטחס 85815160 ט9פ. ׂץע6 593060660660/

 וח ז680חוחס 58ז810ש טטח6ז6 {חסז6 טט6ז6 זופחצ ?סווּפֹח ז6100665 זסזטזחוחס

 זזסוו 5106ז18. /{ 085 06ז6 1081 שע6 101060 106 ?01/פח 2זזחצ-

 ץט6 {ז8/060 800 586ז760 ֹוח {ח6 2זזוצ, 2/| {חס {וזחחס 5ט116זֹות0 6

 801/56ח/+וּפח 01 {חס 00169. 706 86ז360 שוזח 2ח06ז9' הזזחצ ֹוח 1/8ח4

 וז80 8ח0 /8/6ז ֹוח 6612 1826, {זסזח טטחסז6 טע6 טט6ז6 10 קזסק8ז6 10 6
 5601 {ס {חס 8//112ח !זסחז 801 חהצוחס 50 10ח0 9ט116ז/66 0/פסז/זחוחהזוסח,

 חטחוו|ופוסח 2ח0 060ז8081/0ח, טט6 0601060 10 1/6236 זחס ?0/ופח גזזחצ

 8ח0 1ס ז6חװהֹוח 76 סז6 {וחג|וץ 8016 {ס 0ז62זװ6 16 2וז 01 1/6600זח.

 וא זחפ פ90צשוװ6ז סטםוסס

 קשו 80ו16ז

 דחס 5061615 01885811160 זחצ ןק8ז6ח15 25 ''ססטז06018516" טשֹחוסח 5100

 8אקטוּפוסח {ס 5106ז18. זחזסטסו 0ז621 61/0ז+ 2ח0 םטזוטסזץ , {חֹוּפ 666

 ץט85 080ח061160. | 818/160 10 פז1טס} 21 {חהס 8ט981ג2ח0 506ח00|,} סט ט8

 חס+ 200660160 1ח!ס0 {ח6 ''210סחס6ז5' , 106 ססזוזחטחופז ץסטזח זחחסש6זחװסחז,

 ט608056 01 זחצ 12זח6ז'5 02060ז0טח0. ֹוח 590ח00| טט6 6061760 זחו!וזגזץ

 זזהֹוחֹוחַס 8/0ח0 ש/{ח סטז 5100169. :

 סטזֹוחַס 1021 ןק6ז100 זחגחצ 650 ז6100665 טטחס 20 0

 זזסזח (06ח1ז8/ ?018ח0 2ז0366 ֹוח 802חוּפחסח. 1חס 1008| 1665 06
 {חּסזח ש6/| 200 חס/ו060 {וסזח ֹוח 0012וחוחַס שטס0ז4, חסטפוחס םחס 0600//-

 08165. זוש6 ק60016 זזסזוו 006 {8זרווצ ןועס0 ֹוח סטז חסזוס. 106ץ} ט6

 פטקסז!סז 50060ו2/6ז5, 006060 2 טטסז465ח0סק 800 ז60617/60 6510606

 זו0ח49. זיזסוזח {וזחּס {0 {!חוּס זטחוסטזפ טשסט10 ז680ח ט5 01 106 4221 1ז624-
 זחסח+ 01 {ח6 ?0/ופח 965.
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 {הס 0651 168006/5 72/2816(2, 200 00006/ח/00 /וזחחפסו/ שזה {וס

 סטזזוסטו!טזח. 14 6085 00ח8ז8016ז1900 0 860 8|/ 0161/6ז {02ז 6ע6ח וח 6

 זזְצֹוחַה ססחסו1וסחפ 0ז {ח6 1427/ 006110, חס {סטחס {חס 52/ז/{ט2| 916ח0זח

 {0 קזסש/06 6ח0000ז806006ח! 200 ס20/ֹ וחס 10 10056 2ז0ט060 הֹוזחי

 םסט עו5ז86! 826ז 7וחץט עט25 גח 1ח1611601ט2/ וזה הח 68061/6חװ/

 ט080680זסטחס וח ,16שוּפח 01895105. 06 ח20 5100166 ֹוח 1חס /01ס2ֹוח '/65/װ/צ2

 ששחֹוסח הבס קזס00060 הגהגע 1600/4, 0016{ םגססו 0{ 1826 200 6

 סס061, םֹוּהוואי הופ חסחוס 2600006 108 זח66ז/ח0 66ח1/6 {סז 1002)| 1016|-

 160108/9. 06 קז8ץעסס0 21 {חס 1ז1546ז 5ץע02000ט36 ששחוסח 211/20160 6

 וח1611601ט2|} 86086 גחחסחס זחס 161/0/005 ץסטזח 06 085 חסז 1019 ֹוח

 חֹוּפ ז61וסוסט5 ס0056ז78ח006, 800 טטסט/0 0116ח 506ח0 52/טז207 2116זח00ח5

 ז8/ֹוחס 008145 2/ס0ח0 106 ֿפ!ץז, 6ח)סץוחס חפ!טז6 ש0{ח חוּפ 1716ח09.

 ךחסזס 0025 2150 8660 םטזנההזו 511016ז (פזװסווגז), 2 זוגח שֹוס

 ז610560 10 6028006 ש0/{ה {ח6ס {וזחספ. 846 0660160 חוחחפס|} {ס 9

 1הוזחטס0 200 הטזחחגפח !ח {חס 860{ 02/010ז250 חס 184000+ {חס קסזזוסח

 01 {חס ט066/ 10 {ח0ס56 ססזחֹוחס 10 {ח6 62ז!} זחסזחוחס אווחְצּבח. 116 טטסט104

 0+ 000ז56, 800601 חס קהץזחסחז {סז {חוּפ/ 0650116 חוּפ !חחססטטר0

 ס!וזסטזח5180068.

 דחס זחסז6 {ח6 טטסז10 גזסטחס הֹוזח ס0020ח060, 106 זוסז6 םשז8חגזו

 916/16ז ז6168160 {0 חֹוּפ 00045 800 חוּפ 8100165. 2/:חסטסח חס 025 עסז}

 סזסטס 0{ הֹוּפ {עס 5009 שטחס 020 /חוחחו0ז8160 10 4/617 15/26| 5

 חה/ט+?ֹוח, 8ח0 ק8ז0ט18ז!ץ 0 חֹוּפ פסח, 411626ז פזחס|ו, {הס {גזוסט5פ

 |9ז86)|/ טעז116ז, חס זחסטזחס0 {הסוז ז601)6/ס0סח 01 ז6110/005 0096זט2006.
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 166ו/5ח וסזחטסז 01 {חס 001ופח ?2ז//גחסחז (98וזװ) , סז . פח וקקסז .

 פחזחט8| 018080094{ס6/ 0 {וס סזסװ8תב06 6006 עזה +חסם| וז 6 8065

 {חסז6 טע85 2150 {חס ע011206 1010, 1216.
 זחס !008| 10/6ז, 8ח8

 זע, {חסוז טט621זח, {חסֹוז 002/2016// 98

 ךֹתּס {סשטטח 0085160 01 2 חטחוססז 01 0ט918ח0/00 ט6ז1165//5002+ 6

 ץע66 1ח0956 !אתסשח {סז {חסז 18/ח00010 8100169, {סז {הסז+ז 6

 2 זםפש 802חופ0 08 זוסטמֿפ םתאפ ?0290א2!ווזוװֿפ

 ם6ש/6ח {סז {חסֹוז 6666ח/ז 1011169. 1ח06ז6 טט85 0102,

 זסז {הס וז 46ח6ז05פ

 01 {חס ס06006זזץ, 106 ססזחזוטחוזץ ז60151/169 2ח0 12//31/0ז ח216ז9.

 16ח08װ06 115 {טחס{/סחפ טט6ז6 ז6ּפטסחפוסוווזץ {סז זוזט2| 51430016ז

 | חהס 8 זחוסזחטסזפ 6160160 סצ {ח6 זח816 ,16ש615ח0 קסקט12/

 זחפ ססששטאוזצ ססטאסוו (אםהווו2)

 וחס, חוּבֹוח

 דֹח ופ ססטחס| וסח.

 8 86 טק 20 6160160 !שוטחוסומג|/ ססטחסו|, ס00ח518זוח0 7

 5 2 2400 1865 11 סט+ חסשסז קסזזחווֹוחס 8 166 {0 06 זחגץצסז-

 6 918/0518 (661/6ז) 0616 2 ק0911ו0ח 01 16806ז5חק

 זמפ שוטאוסופתו ססטאסוו

 ן8פ916 ט859מסז 15 גחס 0זחסז 0111012/ 0006טז0615 .
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 זס0ז0806 זחטזטג| 2 וס 5606ח6 5 0 {חוּפ ח2זטז8
 1939 זח6ס 90616+ 90 וחוס

 80065/ {טזחסצסז 01 גחצ 9000 {טחס וח ?01גח00 ד1ה6 {טחס 0

 0061 וחס טח 1 ז{חס סט 5 וםח 6 סצסז וח

 {8 28180065 קטסוופחסס. םץצ 1938, 1{ 020 6

 ךחס זטחס סזסש 25 ק60018 08006 {ס /695060/ 11 1{ 29 90זטק0-

 6681 שחסח {06 תס660 06

 !סטפ!ץע חומר 8חס }

 וח

 ועס 8 ז618/ו6ס!ץ !סחַס {סזזו 108ח 166 1

 וזח {חּסזוח סח 2 21ס1/ץ זסז 21ס1ץ 08519. 1{ ט085 80660 0

 80 זחסזחסּסז טטחס 2818 רוּפ זחסחזחוץ 166 07 11
 8 7101ץ 025 6ח{ 1160 {0ס 6

 ס08ח0ט3255 {סז זחסחחמ5

 זס 1 וס |ס6{8 שש



 זחּס 802חופ0סחה 1465006ז-7680616+- 6
 םסקחופחסח 0ז/0ח0651/8 6106 עץעסז!8 עטהז

.6006 

 דחסח {06 סזסס/זו'פ {גזוווע 0806 10 0000001 106 ח600118//ס0ח5

 סע6ז זוס 6060ח/8 (םסשז}) . 2 1806 6600100 ם/תחסז 629 םֹועסח {סז

 חטחסז609 0 006515 וח {חס תס/ו0חססטז5 חסט565 2/| 2/0ח0 106 16ח0ז0

 0+ {ח6 81661, 85 1066 טט6ז6 חס 02ו|פ ֹוח 10096 608ץ5פ.

 דהס סחטמ8 895 561 טק סט+ 0+ 000ז5 200 106 6169חװ6ז ס ס ס 38

 סו8ע/60. 2116 106 06ז/60ח0חצ 200 106 5660 8165951ח005, 106 9

 0ו906ז560, 106 !8וחוװ} זסזטזחוחס תסזחס, 1060, 680205160 200 6

 חסט56 100460 85 זחסטסו 1 ח80 2660 חוז סצ 2 קססזסזח. וח 1חס {סשזי

 זחס 10/6ז8, {חס 0055/05 800 106 0000 !ס0טטחפ/60ק/6 00חז/חט60 12//ח0

 8000 {חהס 606001ח0, 106 1ח-865פ, {חס םסשז}; 6200 ז8151ח0 סז

 סז11/012וח0 8000ז0וח0 10 חֹוּפ חהזטז6, טחזו| {וס 6816 0{ 6 חסא{ טט600/ח0
 וח 1ח6 {סשח 200זס86060

 אוסאא תזעמ5 | |
 /|זרס91 חס סחס וח זהס זסששח 85 !(חסשעח טצ חוּפ 168/ חבחוס. 410/60805 :

 שסז6 {סטחס {סז 2/ח009+ 6ט6זץעסחס. 10656 חוס;חבזוסּפ 6010 חהטס {חסוז
 ט89ו9 וח זו קסזּפסח'פ סוזצ סז טו01806 0ז סזֹוֹוח: חוּפ 1806 סז סז0169510ח;
 חופ ןט8/6ח19' חפזחספ; סז וּפ סח8ז2018ז סז ןכחעּפ1ס2/ 1811. 106 הטזחחסטזסט5
 ח/ס(חפחח69 רטחוסח 9104 10 9006 ק60מ16 טט3ז6 01160 80060160 זח 04
 חטזחחסטז, טט+ פסזחח6ז/חװס5 זוּסע 610 חטזז 800 /חפט/{ {חּט מ60ק16 !חצסוטסס-

 זמפ םשאפעסושאז 900וו6זו9פ (סושועטזמ ה89589)
 וװ 1935 2ח0 1936 {חהס 6000000/0 81102זו00 ֹוח 106 {סטטח ט0056060/

 |זפ זטטס 28ח6פ 0109860 םסששח. 106 ?ס//פח 0סעסזחזוסחז, 1ס|!סשֹוחַה 5
 8ח1/-86זח/4/0 קסווסץע, 166160 הסגעצ 12465 800 1681ז100005 סח 1665.

 דחסז6 085 1חס116חװסח!ז 208/ח9ז זחסזו, 200 {חס ?01/ּפח ח81//81/002 ט2זזץ

 ןט10/66166 ,/6שוּפֹח 5810ז65 זחזסטסחסט+ 0018ח0 10 קזסטסחז (36ח11165 םטצץוחספ

 זחסזס. אֹוּתתחַק 500046606ז5 800 1/2065ח6ח0 066 ֹוח /62| 1/ח2חס12|

 0ו51/6895. /6 זחוּפ קסוחֹז 11 טט85 162זח60 /ח '802חו/פחסח 1021 2 10001021|

 806 500161/ 0ט06ז8160 סצ {ח6 ,10/ח! םופּווטולסח (ססזחזחו1466 020 066ח

 65180119060 !ח ע78ז58ש.

 8 סףזסטק זוס{ וח {חס (1 טא 800 0601060 10 {סזוו 2

 זחטזט8/ 810 800161} 600651/ח0 100 2591518006. 106 ,10/ח6+ 0

22 



 0ז {חס טסס/ זסזוםוחּפ 1008ץ, 8ח0 {חֹופ 15 106 סח/!ץ זסחוחהחז 0 גחצ 0+ 6

 םס2חוּפחסח ז80סוחֹוסה| {8זחו/ו69, 2// 0{ טשטחסזח ןט6ז19060 וח {חס ;008031

 זזסזח {וזח= {0 {וחוס קז68006ז5 צט0010 60וח06 {0 ז{סשח. 5(,(, 

 ץעסט/0 06 קס5160 ֹוח {חס 5ץח08000065 םֹוׁשֹתַס 02165 2ח0 50016018

 {חסֹוז פסזזחסחפ. 0091 68חװ6 {0 ס012/ח 00021/סחפ {סז +/69/װ/389 סז 01װסז

 ז61ו0וס05 0ז080122100ח9. 50חװ6 ש6ז6 /6100/005 18081105, ןקז6800/09

 16 8ח0 םטזוחופ!סחס , טשסזחֹוחס {חסוז 1ופ/סחסזפ 01 זחס .'66קז8ש/זץ

 01 100102ו|, !חוזחס0695/ 0ז655 200 860008ז {חסט00+ 7 /סחֹוּפח 01/6ח

 56ז360 29 {0ס חוב|סז 18/061 {סז {חסוז 21120484

 ?8ז1וסטוהזֹ|ץע טט61/-6061960 2זחסח0 106 10000510146 066 6

 710ח151 קז68006ז5 שהס 1460/ {חהסחח 20ז685/ 01 02! טט5 חהטק6חוחס

 וח ם8ז607 15/86/.דֹחּסע טפט8ווע 50046 וח {הס (214 פץח8009006.

 =80ח פעח890906 020 115 סששח ס8ח1סז 2ח8 0146ח עו81{ וחס 645

 שעסט/0 ס0סזחס {0 {סשח {ס קזהץ 2ח0 12/6/ וחס, ףֹוׁשֹוחַס וחומזס55136

 06ח00ח81/81ו0חפ 01 {הסוז 1216ח195 2תח0 9619

 דחפתזמפ וא 8ס?2חופחסח |

 ךחסז6 טטסז6 {טטס 1216ח160 8ח0 6ח01חט5129110 8חו816טז 1ח0681ז108/ םףזסטמ5

 ֹות ?סטטח שחוסח ז69ט18זוץ םז656ח160 ק/8ץּפ סצ 16שוּפח 8ח0 סזחסז 8טזחסז5.

 ךחּס 0וז60/סז5 01 {חס ףזסטקּפ טט6ז6 1816ח160 208 1012|/ץ} 66ט0160 {ס {6

 8חו6!8טז 1ח621ז102185, 2ח0 {חסֹוז 6חזחט518ּפחװ 81180160 זוגחע ץסטסטמס5

 עטחס טט6ז6 8חאֹוסט5 {ס ק8ז110/0816 וח 2// 8506018 01 1חס56 םזסס0ט0ס1/סחפ.

 8|{חסטסח 1696 זזסטק65 80 518/160 001 29 סח6 סזסטס, זהסץ

 500ח ק8ז160 ססזומםחצ. 006 שסז!וחס זוּבֹוחֹוע {סז {חס 016500016 --- זוס

 |6111815, טטחו16 {חס סזחסז 060108166 115 וחססחוס 10 זהס 12זסטזװ 900ח0ס|

 8חס טט85 000ח9106ז60 {ס 06 1חס 210חו/5/ {זסטמ6-

 םעסזע םסז!סזזװ8חס6 2608006 2ח 6ט6ח+ וח {חס {סשח 2068 0160

 ס608װװ6 {0ס 06ח1ז6 01 ססחזזסעּסז5ץ. 106 0ז10ס0סא; וח ס8ז1/סט/8ז 6

 ססט0560 10 {0חוּפ 'סש| 1ח!וטסחס6' ׁשֹחֹוסח טט85 801//2וח0 {וס ץסטזח

 ותח 2 2|5600/ 01600ח 2שהצ {זסזחח 00//1/20ח-

 ךֹחס 1816018 01 {ח0696 {שס סזסטט9פ, 160 םצ 2651 !4ןוחחססזס 0

 8116 פחפזחסּפ, טט6/6 קז81960 םצ טז016553/0װ2| ם!בץסזפ ששחס {זסוח {וחוס

 {ס ז{וחוס 3151160 {ח6 {סשח.

 8 טפפססואס וא 802ח8ח00ח8

 סזסק8ז8זוסחּפ 0608ח 2000 חה|! 2 ץס8ז 0610ז6 {חס 0816 01 {חס ט0600/ח0

 שהּסח 106 0//18ז, 20000008ח160 םסצ פֹוא םֹוז| 8551518015, 0206 ז{ס 7

 56שֹוחַס {חס 0ז106 5 11009968ט 8ת0 {חס ט0600ו/00 6101065 {0ז חוסחמסז5

 0ז {חס {גזחווע 8ח0 ז69//6121. 285 106 560000 31806 01 םזסמ8ז8ז/סח, 8

 0816ז6ז טטסט/0 2זזועס וזה חֹוּפ 2551518019 200 00045 10 קזסק26 86

 ץט600וחס 0611080169. 106 םססז 01 {חס 2ז5'106 תסט56 5660060 חסצסז ז{ס

 01086 ֹות 106 {טעס סז 50 זחסחזחּפ 26/0ז6 זחס 60660/ת0, שהסח 20 6
 זסטחס06ז5 01 {חהס {0681ז6 ֹוח ז{הס {סשח! ו ו : ' : '

 םוןסז 5080065, 769800 !ןוחססזס 200 /65//6181 8ח0 חסוףחטסטזפ 0806 10 חּסֹוק סטז שֹוזח 80ש106, 10685, סז ןט{

 ץס56קװ {וחססח ֹוח 120 {0ס סס1חסז 8ח0 061 !חוס {ח0ס שגצץ-

 סח {חס 6666 01 {חס שס00סֹוחַס, 8 {/חס0 01 {גזחווע זסטחֹוסח 46

 1806. זחסע ס8זחס זזסזח 2/| סטסז {חס 0151ז/01, סזוחסוחַס 8חס פהסשֹוחַס 4

 {חסֹוז 50ח2||/ סחווסזסח, 8ח0 {וס חסט56 8660060 {0 /געס {טזח60 ןחֹוס

 5006 חס 01 2 {2וז
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 ססווףוסטנ הבחס סטווטז2/ 6

 9ץ02000065 10ז060 106 100ח08600ח 01 116 ֹוח ז1הס סח 200 6

 טטסז6 8 חטזחמסז 0{ זחסזח, וחס!טסוחס 85510/10 קז8ץסז חסט565. 2/?חסטסװ

 זחסץ טט6ז6 קזוחוּבזו!ץ ק18065 01 םז8ץסז , זוּמֶק 0 86ז760 85 8 ז0661/00

 ט1806 {סז 80018| 2ז0ט00601פ, 68008ח0065 01 0110! סקֹוחֹוסח, {סז

 וחוווגסחס 80זו0ח סח 1008| קטסווס 9//2118, {סז 160:0/658 סע 58

 זזסזח 617 19ז86), 11822ח/0 00006/19, חח66ז/ח095, 61601/0ח9 800 {ח6 1146.

 9צא824606065

 דװּס 1800651+ 01 {חס 57ח08000065 89 זחס 6ז621 5ץ30800936, שחוסח

 ץע85 0/60//069 ֹוח 1{חס ///9+ ץעעסז/0 טעכז. |816ז, 115 זוּסחחטסזפ 0608ח

 וז5פ ז6810ז260ח 1חט69זח0 0ז62/ 61/0/15 10 /ו266 1{ גח !חחס 6

 פזזטסזטז6. ח!סז11021ס|ץ , 106 ז6510ז2/0ח טט85 חס+ ס0זװק16160 6

 + טט89 1018|/} 66951/0/60 וח {חס 5600ח0 1ש0ז10 ע/2ז.

 דהס 8604 חגאווסז8פח סז פ1טסץצ הג2/| ט025 2150 06510ץ60 ֹוח 6

 ץוזפ1 טעסז/0 טז. 115 חוּסזחטסז5, טטחס 68ז06 זזסזו 2/| ןכ8/15 01 {סטטח, 8

 חסז 0009106ז 0665|1060056 25 861000/00 10 םחצ 50608610 (0

 ףזסטק. חס 860+ 1186010/850 025 סקסח 10 2/| 1665, 200 6ח)0760 3

 ט8זז/סט|הז!} טטּפזזו 281ח005מח6ז6. םזחסחס 115 ז60ט/8 6000ז608װ15 טט66

 זחסזסװ8ח1פ {זסוזח חס ש//12065 200 02/ח/615 ֹוח {חס 0151ז10+ טחס 026

 זס {סטטח סח /ח2ז66+ 63ץ 11 8000600065 8660060 102! {וסק 0

 זחסוז קז8ץסז 800 פזטס} זחסז6 {ופח זחס 1ז80/ח0 8ח0 28/03וחֹוחַפ ששֹחוסח

 {01/ס0ט060. |זחס95+ 8חצ חוסחז, 8 סזסטק 0010 06 {סטחס 9פ1ט0ץוחַס 8+ 6

 860 8280ז89ח 1816 /חזס 106 חֹוסֹחז

 דחס 1154 112551010 5ץ02000ט6 יט םטו/+ ֹוח {ח6 406ח1165 שוזח
 8 ססח8ווסח 161+ וח זחס ץשו|| 0 +. םחזווסח טשחס 080 0160 ֹוח וחס 00460 / ,,( יו +
 918169. דחסזס ש(85 8 טסזץ} 506018|, 50018/ 8זזװס92חסז6 !ח זופ פץח890906- יי 0 וי עי

 דחס ס0ח0ז0!/608ח טט85 טסז} 8078ז6 חס סחו} 01 501ז1408/ חחמ06ז5, 007 ;ט9060166 ס106ז5 01 1וס וסשח 0006
 8150 0{ {חס שסז|ס|} 8112ו/9 זזסטסו/חס {ח6 1650 ססחוזוטחו{165. ושוּבחַצ ץטחסיחר חחבחצ 1606005 6ט01/66-

 ץסטזחה טששמס 0806 {0 זח6ס 5ץ0800006 160ח060 10 0000001 קסו11108)

 8/0טחוסחזפ /81ה6ז {הבח קז8ץסזפ {חסזס. 106 2ז00ח06015 0601/60 סח

 זחס 2100/5+ זוחסט6חוסחז/ 800 שחסח {חס 20000601פ 61910ז060 106 /6-

 ווסוסט5 טזסס66טז69, זוס (68002/ טטסט/ס {6|| 1חס "פח/!;טול/זח" {ס 06 4016

 0ז(װ6סז 5ץ08000065 1ח010060 {חס 0076//202ז 59ץח0800006, 5

 א8פחעא6ז 0//500װּסח, 1חס 4//0סז 11259510/0 5ע0800906-

 דח6 +סששח 880ט/ טט85 8200ס/ !שזגחגזח 86ז 61/?חוּפח. 16 ןקז8ע/60 21

 זחס 6062 5ץ0200006. 8800/ 100906 16 506010ז קז8/60 21 {ח6ס 006

 12951000 5ץח08000ט6, 200 ֹוח {חס 1216 ץס8זפ 01 {חס ?5//0ח זט16, 460

 זחס ז60ופֹזז} 0004 0! 106 ,16ש050 ססחוזחטחוזץ 800 ט045 0

 זס ט6 חס ףסטסזחזוסחז 8200/. 0602/6 0005ט1160 זחס 880015 {סז )0096-

 זחוסח1פ ֹוח חו2/66ז5 01 |629װזט1, ֹוח 1806 200 20510655 /חה46ז5 0

 500061/0065 סע6ח (66011165 טטסט/0 "ףס {ס {חס ה200/" ֹוח 0ז06ז 10 0סצס

 8ח 2ז0טחװסחז 26/6066ח {ח06זחופ61/658 2ח0 106 1665 5611160-

 םהטסו או0506 16 506010 5060! זוחצ ץס2ז5 שזוזֹחַפ ' םוטזםו

 זוספחס , 8 0011601/סח 0+ חוּפ פסזזוסחּפ סע6ז {חס ץ62ז5. סחֹוצ סח6 ססמץ
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 חו816ז1810260 םח0 ז{וס הססס 102ז /ז 0000 910| 86 10000166. 106 1000
 ץט85 ם6וחס 4601 84/ח016 06950116  ז6קז65ּפ/וסח טצ {ח6ס 5061 0101810ז5חו0.
 טח+סז1טח816/ץ 8/| 6001801 טוזח 8266 068560 ֹוח 1966. |{ חםפ 6

 ס66ח0 !62ז060 102 חס 0160 2 60 ץס62ז5 800.

 םפזאמה האס זחש= םשעוֿפוסאוֿפז זאוסשםסשטפאז

 ןח {הס {וחה| ץס2ז5 01 106 201ופחה 7016, זחבחץצ 0+ {06 ,6שֹופח ץסטזח

 טטחס ח80 {וחוּפח60 זחסֹוז קזוזחּבזע 96חסס//חס 800 שטחס ש06ז6 |סס!ֹוחַח {סז 8

 ץטבץ סט 01 {חס 0151/659 02805660 זחסזוח 295 24 6501 01 {חס ז651001/סחפ

 סח ֹוחוזחֹוסזבזוסח {ס ?21691ו06 200 {הס 5026/ 600ח000/0 514ט08זוס0ח ֹוח

 סס|8חס , טטסז6 21180160 10 210חו/5ז ט2ז1ץ '80/ש/{ץ 14 ט85 וח 1חס קנז וץ

 ם|טספ {ח8ז {זחסץצ {סטחס {חסֹוז 80018|/ ט66ז9, 800 11 25 {חזסטפו קהזזץ 801/-

 שֹוזָצ 8חס 8ז0טחוסחזפ סע6ז 8 06116ז {טזטז6 1021 {חסצ {סטחס {חסֹוז 1161

 85 8020ח/9פחסח ז61160160 2/| 106 זחהוחפזז68חופ 0 ./6שופח {חסטסח+ 0+ 6

 ט6ז100, זוּםחצ !סטחס {חסֹוז שהצ {ס 8618 דחס 8618 סזסטק טט85 201/66

 וח {חס ססח+זזסעסזפץ ששֹחֹוסֹח סזס46 סטז ֹוח {ח6ס 210ח/51 08חח00 061/0660 6

 ורּסחה|ט17 8חס 106 36ש1510ח151 זחסעסחוסח1פ. ד/חוּפ טסזץ פתגזק ס0סחזזסעסזפצ

 800ח06ח160 106 200/614065 0+ םסזח 501/1ח46זפ 0+ 106 210ח151 ס2זחקס. 5

 זחס 602/ט317 זחסעטזוסח! 91600106066 50 010 8612, חס {והס םזוזח

 חגחגצג| (ז{חס 5010/6ז'5 8///8ח06) . זחס ף008ז/6| שטחֹוסֹח .18001/חפע 0

 עשה ע7?761זװ8ח 200 {חס 162806ז9 01 {חס 710ח/5+ זחסטסזח6סח+ {סטחס0 5

 600069 ֹוח 802/ח/פחסח.

 ךחס ףט2/ז618 גחס 011/16ז60065 01 סקֹוחֹוסח טט6ז6 זחבחצ 800 502זמ.

 61 סח6 קסוח! שהּסח זחס 2100151 0602/ט67 96 טק 2 1ז8וחוחַפ ס2חוק /ח

 8ח 808ח00060 קז! 0ז 8 16שוּפח סזקח8ח206, 8612ז, חבשֹוחַס {סטחס סט/

 8םסט1+ {חוּפ, 86ח+ 2 ףזסטמ 0+ {הסֹוז ק60016, 80081160 21 {חס 9116, 8

 ז610560 10 1686, 018וזחֹוח0 102/ זוסץ ט/6ז6 60101060 {ס 200 שסט0

 ז6{הֹוח קס55698פו00 01 חג {חס 50806 2/12016(2.

 8ז0טחוסח15 טע6ז6 ןֹועסֹוע 8ח0 0628160 2ח0סח05+ זהס ץסטזה 0{

 םס2הוּפחסח סט+ 11{ 0085 סחֹוץ ֹות {0056 26/ש066ח 8סזםז 2080 707

 {ח2{ {חּפ} 80200166 סע6ז !חֹזס 1151000118.

 /5 טט6/| 25 םסֹוחַס קסוו1וס8וו/ 0196, חס 8618 טסעּפ טט66 0

 500/15 601005128515 800 1060 0ח6 01 {וס {חזס6 {00102/| {ס2זפ

 ֹוח {ח06 {סשח-

 / זחסזחססז 01 {וס 8612 2009װ2ז2 ט29 8ח/סחוס 86ח +05600ח

 (180800חח/א) 0ז 101546 טשחס 385 10 26 {חס {1/91 166 0 סצ 6

 םזוזוּפח ֹוח 1938. הס חג0 ז620060 ז6/7 19/86| 295 גח ''111608/"' !חחזחוסז8ח!

 וח 1937. 56ט678| 0זחסז 8618 זוסחוטסז5 2608ז06 /חטס1ע66 !ח טח06/-

 ףזסטחס 201וש10065 ֹות 15/86| 208ו/ח5/ זוס םזוזופח
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 ם/1626ז 8246ז, ?זוּפסחסז 01 2/סח, (ז09/

 עשוזח 02 סח /6066) ֹות 860:506זװ6ח ֹוח

 1913: תחת 080/6, 8600ח00 {זסחח

 86ז| 16812ח6/פ0ח, 006 0 {06 5

 0{ {חה6 8!1ססטז 210ח194 זחסש6חוס6ח{,
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 006 ץסז} {סטסחֹוחס 0856 15 ז618160 21 /6ח01זחה ֹות {חס 860זסש

 טסזזוסח 0? {חֹופ 0004. 811626ז 8ז/866ז זגח גש2צ !זסזח {חס חֹוסֹח 90סחסס|

 וח עווחג טטח6ז6 חס חס 8660 91ט0ץוחַס ֹוח 1913. סח חֹוּפ 2זזוצג| ֹוח 07

 |פז86| חס ט00ז466 ֹוח 86ח 5060ח6ח שו{ח 86ז/ 421206|פס0ח, 82ח6| 86ח

 7שו 8חס 0106 {סטחס06ז5 01 106 !23ס0סטז זחסשסזחוסח! ֹוח 8617 18ז26|.

 םסשעסצ6ז, חֹוּפ 1206 8602006 /||/ 50006 5810 8608056 01 8ח84161} {סז

 חֹוּפ פסח. 2חס0 0ח6 ץ68ז 1816 ץסטחס 8866 וט25 ק6ז/518060 10 ז6ז?טזח

 {ס חֹוּפ 8104 12ז/ח6ז. 0010ז100216/}, חס 85 020001 טק ֹוח {חס זטזחוס||

 0+ {חס 1/ז5+ עש0ז/0 עטכז 800 65068060 1006106ז ט0{ח חֹוּפ 12זחווצ 0

 6006552, טטח0ז6 06 785 1816ז /!חחמזופסח660 סצ 106 5421/ח1519 {סז חֹופ

 7ו0חו51 201/00065. 806 506ח/ זחהחצ ץ68ז95 ֹות 5106/18 ֹוח 00ח0/1/0סחפ 7

 0ז6801ט| תהזספחוס- עטסזס 01 הֹוח ז620060 15ז/26| {חזסטסח 2 {סזווסז

 סזוּפסח ח816 ששחס חה0 866ח ז6081/18160 10 66זחחװ2חצ, 800 6ט6ח102/ו},

 |16116ז5 {זסוח 8ז2/6ז חוחופס!} 512ז160 ז680חחס !סזוחסז 00116800365 0

 זז16ח059 ֹוח 18/86|. 1װ0696 16116ז5, טעז//6ח ֹותח 862ט/ט|/ 860ז6ש, עסזץ

 םסוסחהחֹזוע 6א2ז65960 חֹוּפ פסזזסשש 1021 חֹוּפ 0621 0ז/620 020 חסז



 5660 2683 סח {חס 10161160102| ט08769 01 זסטס!טזוסח8זע 1010

 דחסז8 366 {טטס 800121191 210ח19+ זחסט6חוסח158 2+ {הס זטזח 0 6

 ס66חז!טזץ 106 900181184 210ח/519 800 {חס 00216ו 72/סח (טשסז/46ז5 0ז 21/סח) .

 26 6ש םחזווסח 0650ז/1065 1{חס זח8חו!6512זו/ס0סח 0 061006ז 17, 1905, 6

 08 01 {ח6ס סז8חזוחַפ 01 {ח6 00091/1ט01וס0ח --- ׁשוזֹח {הס חו85565 06ח00ח8-
 זז8זוחס, ס8זזץוחס סטחפ, 800 60 11205 8ח0 5/חסוחס 106 8/2ז561/2186. 6

 58ע/5 {טזזחסז 1021 שוה {חס ז6קז0!659ח 01 {חס זסטס|/טזוסח, 800 !וס6

 ס8ז1וסט/הזוץ שוזח זטחוסטז5פ ז6800/חס 1חסזח 0? טספזסזופ ֹוח 7/ח/?סזרֹוז 6

 חחסעסזוסח+ 01506ז560 200 זחכחצ 0 {חס ץסטזח 1614 ם8ס2חופתסה {ס

 ססז506 {חסֹוז 5100169 ֹוח 1806 060168 200 280ז/020-

 65 8ח /חסוס8זוסח 01 {חס קסו18זוזצ ֹוח ,/6שוּפֹח זחסטסחז 0{ {חס זוחוס,

 חס ז618165 102+ ֹוח 1902--1904 שחסח קססזסזחופ 8066 זוזסטסו 68916זח

 םטזסק6, 560/ 0616ח06 זחסט6חוסח1פ ש6ז6 69188119060 סע 106 ץסטזחי

 וח 8020ופ0סה 106 210ח/519 86+ טק {חסוז סטששח 961/60616006 טחוו

 טעחו16 {חס 1611 שֹוחַפ םטחס1515 561 טק זוסֹוז 1ח0606006ח1 טחוז. =עסח ֹוח

 {חֹוּפ ט12/ 268 01 ,6שוּפה 116, 10696 סזסטקפ שסז6 וחס208016

 ז?וחסֹוחַפ 8 ססחוחוסח /8000806-

 2 {סוט ץס8זפ 8118ז 16 זסקזס99/סח 01 {חס זסטס|טזוסח. חס 2100

 חוסעסחוסח15 208ֹוח 0608/װ6 6//201. ץסטח0916ז5 08106ז66 וח סז66ז 0

 0150055 {חסוז 2/0ח151 0ז68װח9, 10 6011601 50616619, 10 |15/6ח זס 160?ז65

 טזסט90+ ֹוח זזסזח {והס 0019106 שוה 8חץעסחס ההשוחס ססזו6 {זסח 7

 |5ז86| ז606ֹושֹוחַס 506018/ טט6/ססזחס 800 ז280+ 2016חז/סח- דחטצ םטז"סססמס0

 הסמזּסש 00045 800 0ז0801260 זחבחצ 261/001068

 צסטזה תאפ חפסחתוטדז2 ושסטשטושפאז

 זחס הססזסטש 0028016ז סח {06 0602/007 800 1{חס 2100151 זחסצסזחסח!

 00018/08 80006 12/װסז 1850102/0ח0 60690ז00600ח9 01 {6|0 06066

 חהז0פחוס 1ח0656 ץסטחס516ז5 טט6ז6 טז608ז60 10 90116ז ֹוח 0ז06ז 1ס 1ט1ז||

 זחסֹוז 210חופז 106215, ט8זזוסט/גזוצ וח 1חס 10820ח502ז8 סז {ז2/חֹוחַס 6828.

 1װ656 2ז6 1ח!6ז6510ח0 6650ז/00009 01 416ש6ו50 ץסטזחװ ט0006/126ח0

 חסהעקצ םהץצפוסה| |8ס0סטז ֹוח 0106ז {0 11ח2ח06 {חס 1גזס0טזח 906ח001, 1{חסֹוז

 זזםֹוחֹוחַס {גזזוח סז 01חסז 210ח195/ 0ז016019. ןשטסח 15 0206 0 חסש

 וחוססז18ח+ 1{ 6025 1{סז {חסזו 10 002006 {חס 1/ח0206 0 {ח6 166 זזסזח

 {ח86 0 {חהס 1/8010002/ 1חו0016 זחהח 01 106 602ז010210/69 {0 6

 חהזסישסז86ז ןקז608/60 10 00 החצ ןקחץצפ1ס2| !גססטז 2 2// 1066

 86 0650ז/00ח5 01 106 0606/260ח 080 -- 1ז8010002)| 116 וח 0

 עסזפט5 זחס םז68ז0 0 7/סח. 50ח06 ק8ז/6ח/פ 2/6 ץטסח סצט6ז; 0106זפ, 6

 8// {חס 851/81806חװ5 81 {חסוז 0190052| {ס קזסטסח!+ {0סוז פ0חפ 8

 חוס91 ן8ז1/0ט18זוץ {חסֹוז 6209016ז5, !זסזח 680/װ/ח00 ז1חס סו {8ח0

 סז םזֹוחסֹוחַפ זחּסזחח 0800 2116 זחסצ ח8ס 2/ז6207 ז680060 זחסוז 6691/ח2ז/סח.

 דחס 881006 01 {ח6 06ח6ז2//סחּפ ז612ז/ח0 {ס זוס 710ח15ז 1062| 28

 1פ 108060} ֹוּפ ֹותחסזסחֹז ֹותח {חס 910ז169 01 10056 זחגחצ םסקהופחסה

 ץסטמס516ז5 שחס 010 חס! 966 {וסֹוז 0ז6גז0 0{ 7/סח 0ו216/12126. 6

 טטחס ז6ז021ח60 ֹוח 802הוּפחסח 0608086 01 001000/169 60ח003016/60 !ח

 זחהאֹוחַס {חסוז ת/וץּפ (500ז18065 0ז 06ז111108165 ז60ט160 טצ {חס 1800

 {סזע ז69זװס , 2ח0 01חסזפ) , סז 1ח0056 שחס 8000165060 10 106 ט9װ69 4

 {חסֹוז ק8ז6ח1פ, שחס {סז ז6890ח9 זחס5//ץ 1618160 {0 זוס סז{װסססא

 ז6119ו005 סממס81?/סח {ס 106 זחסטּסזחוסחז, 8/0 חס+ טט8ח+ זחסוז סחווסזסח 0

 !חוחחו0ז816 {ס 21617 15/86/, 200 ז6ח2/ח660 וח 8ס2/חופתסו

 דחס 016 6650 סזק08ח806-
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 הּפֹוח 2468 (8600ח0 ז10ח1) טטס(00

 85 8 1181042 !ח 106 60140068) 46

17 

 וח 8202{ 68ח !ח 1925.

 {ח6 161פסחּסז םזסזחסזפ 800 /גטז8חגזח ק6/7זװ8ח, 1181 512166 {סטחס/חס

 8 !|שטזסשש ן|/טזםזע , שוזח |.8זחס8ח'8 ''1858802" , /8קט'5 ''20821 2/סח'

 8חס ט000 01 108! ח2?טז6 ם6ֹוח0 {חס 100ח008ז/ס0ח 910ח6 01 זחס ןומזגזץ.

 00/0ז6ח, ט0096 600081/0ח 85 6ט6ח זחסז6 860ט12ז/ץ 0ז160160 08

 8110160 ֹוח {ח6 01456ח016; סטז שוזח {חס 06ט6/ס0מוחס 51ז/68חופ 0{ ,16/פח

 זחסטסחז 12//ח0 !סזוח, 1100ו95ח 162זחֹוחַס טט85 1חס ז62|זח 01 {חס 5

 -- וחס 8טמס -- קסקטו|8זֹוע אחסששח 25 1חס ' 16111919 .  106 ז60181ז2ז/סח

 וח 1ח6 016500016 6601וװ060, שש{ח זחסז6 200 חוסז6 טטקו1פ 6חזסווֹוחַפ ֹוח

 זחס 18זס0טז1װה 506חסס|

 דחוּפ פסחסס| 085 {חס 06ח1ז/6 01 20זושוזָצ סז 2/| {חס 2/10ח/81 ןכ211165-

 דֹחפ ןֹוסזּפז}ע 21180060 {ס0 {חס 56ח00| 6050/60 102 1606(

 סטס115ח60 ֹוח ט2ז92ש6, ם6זווח 8ח0 ,/6ז052/6ז0 טטסט/0 1680ח0 זחס ץסטזח

 עשחס !00660 {0608ז0 10 {חסוז 2זזועה| 29 10 102 0{ 2 062ז, 1616

 00681, 200 {0656 00015 0116ח0 96ז/60 25 5ט016018 {סז 619סט99פו/סח ֹוח

 5זחו8/|/ סזסטק5.

 8/?חסטסח {חס 18ח000806 0ז {ח6 1665 ֹוח {חס זסשח 025 1100/5ח

 זחס ץסטזח 6חזחט560 ששו{ח {חס 210ח151 1062/ 9500/6 116מז66 8חחס17

 זחסחחפס1ע65. 28 עסוװץחֹוּב 85 /600016 {זסוו 1{חס 1206 66ח065

 םוזחסז 8ט095/8ח סז ?סווּפֹח סט/זטז6, 106ז6 טט6/6 סחֹוץ 8 {ס66ש ששחס {(חסשש

 הטפפוּםח ֹוח {חס 6000 86/0ז6 {חס /1ז5+ ע70ז10 עטגז, 8ח0 {666ז 91/|

 6חסשוחפ ?סוֹוּפת ֹוח {ח6 !חזסז-ש8ז ט6ז100. דחטּפ, 2 1650 1

 80/86ח0055 200 2 זוסח 1ח06060ח060+ שּהץ 0 ,/605ת 1116 006

 עעוזחסט+ {06 4855100/18110ח/54 1ח/060068 ׁששֹתֹוסֹה ט066 16 וח 008
 81 106 1/חר6-

 דחמפ 2וסאופז וטסטפאשופאז

 85 חהפ 0660 5210, 8020/59תסח0 6085 עסזץ 2/ו/6 {0 200 2626 1

 8|/| {חס 16005 ֹוח 106 !זחגוחפחסגח 01 685/6ז0 םטזסמ68ח 6050

 זחסטסחז ֹוח 1חס /12666ז קז 0/ {הס ח/ח6166ח1/חװ 06חז?טזץ 2ח0 זחס 68זוצ

 ץס8זפ 01 1חס טסחז/סזח. 1ו8זטז8|!ץ, 106ז610ז6, {ח6 {סששח'פ ץסטזח טטס6



 =סטסגזוסא
 זחס /סש9 וח םסקחופוסה 2501/60 10 0ועס {הסוז 0000ז60 6 01
 66ט08ז/סח {חסץ טטסז6 0808016 01. 2/זחסטסח {חסזס 29 8 ה05518װ 50חסס|
 וח {חס {סשח ֹוח {חס 08ץ5 1{ 6085 0006ז 8ט099/8ח0 זט16, 8605 010 1
 ןוא8 {ס 9606 {חסוז 60ו/0זסח {ח6ז6 2608096 5100165 1004 ק1806 סח זחס
 52מ08זװ. ן1סטטסטסז  {חסזס טטסז6 חס 11111618165 8זחסחס {חס 1665 קסקט18-
 זוסח 29 00146ז60108166 {זסחו {וס (66ח1116, ֹוח טטחוסח {חס 816 0 111116ז80/
 טט895 חוסח. 8/| {חס 605 טט6ז6 8016 10 680 800 טט6 ד100וּפח, 24 6
 חטסטזסוש 800 10 קז8ץ. 618 066 0606/21// 506116160, חסז ס6וח0
 8//|סט060 10 פזטסץ 0015106 01 {וסֹוז סטטח חסחוסּפ 80 1081 1{ ט395 חוס51/ץ
 זוס 0800016ז5 01 10ס זחסז6 7611-10:00 12/ח//168 טשחס 5100160 טח06ז

 סז1ע816 {טזסזפ. םסץפ 8100160 ֹוח /65װ/385 200 11606/8.
 |ח {חהס 100601165 1/80000ח2|/ 6600800ח0 ט006ז660+ 8 6ז/ס0ט5
 סז1919. זחוס 3160/9006 00149000/6 8ח0 קזזוסט|8ז!ץ {חס 1ד8זטטזח 5סחסס|,
 ות{1060060 סצ 106 8008/סחֹוח0 01 7/סחֹוּפזח/ 20080160 זח05 0 6

 ס0וסזסח 2ח0 {הס 1606ז5 2ח0 {חס {690ח//25 ט/66 6חו21160. |1 עט5

 580 {0 566 {חס ק2/000 168ז060 זחסח שחס 080 קזסק2ז60 0606ז81/0ח5

 0{ ס6חו/סז6ח {סז {חס 10ז8חה 200 0000 66605 טט210חֹוחַפ {וסוז טטק115 1686

 זחסזח {סז 8|9600ז 60ט02ז/סח, שתוסח ֹוח זחסֹוז 6ץ65, טט25 / 6ש/| 1ח1/060068

 8חס ''66קז8ש/זץ " --- סט+ {חס זחוסטסזחסחז 6010 חס+ 06 00601660, חסז 8

 זחס 01064 86 {טזח60 2804.

 ו(ס8+ 01 {חס 060ח0/0ז6ח 5100160 ֹוח {חס 12ז0ט{ח 9פ0חסס| שחֹוסח ט5

 0ז0801260 8ח0 600000160 ֹוח {חס 210ח/51 קוסחס6זוחס 50וז11. 1ח6 5סחסס|

 ץע85 5ט0ט0ז166 טצ 1665 ק2/0 סצ 106 60110/6ח 2800 סע 506018/ סטס5

 זחס} 0ז08ח01260 ֹוח ס0ז06ז {0 0812006 {ח6 0ט0061 גח0 טגצ 106 168006/5/

 8218ז169. 10656 8011711169 יוחסוט060 10681ז108/ םזס0ט01/0חפ טצ 2100

 זזסטמ65, 0011601/0ח5 01 00ח08//סחּפ , 0269, 610. 106 ?סווּפח (סטסזחחוסח!

 016 חסז 21100816 8חצ {טחס09 טטח21506ע6ז {0 859151 {חוּפ פסחסס|, 8/1חסטסח

 1166 600081/0ח0 085 8ש8118016 ֹוח {חס ?סוופתװ סףסט6זחזח6ח!ג| 50600019.

 דחס סזסטקּפ 01 210ח/8{-וחּפקוזס0 ץסטזח, וחס!טסוחַס +11702/6 21551/ח0|

 ךחס ןזהזסטזװ 80000// 1929: קטמוופ,

 {63006ז5 8ח0 זחסזחטסזפ 0{ {וס 2276719

 ססזחזח!66{1,
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 זוס 1סשאו:ה ססזוזחטחוֹוץ

 דחס חופוסזַע 01 {0ס 1665 ֹוח {חס ?סששח 15 00חח60160 טוזח {חס חֹוּפזסזַע

 01 {חס 665 יוח ץס!חץחוּב. 1דחֹוּפ 28 0+ {0ס ססטחזז/ וט85 8חח6460 0

 םונ9818 וח חס קםזזסזוסח 0{ 0018ח00/ 8חוסחַס הט5818, /0081ז18 8ח0 ?זל8

 טשהוסה 1006 1206 ֹוח 1793. 106 !סששהװ 26100060 10 ה05518 {ס+חז 2
 ץט8ז9 800 106 !6שוּפװ ססזחזוטחוזע עט85 00חח60160 זס {חס 1806 1650

 0601/65 זח 6006998, 16/6ש, !/ספססיש 2ח0 ?616ז/ס0טז0. זחסץ טטסז6 ט8ז/

 0{ 106 םשס זחו/וסח 1665, 106 זחג)סזוזק 01 1ח6 ,16ש0פח ק60ק16, שחֹוסח

 81 102 ז1וחס 020 0660 20ח6460 {0 808812.

 דחס עס|חץחוּבח 6609 טט6ז6 6//200 וח ,/6שוּפח סט/+טז2| 1116 85 8הח 8016

 ס8ז+ 01 הטפפוםח /66ז} טחזו| זחס //ז5/ עעסז10 102. 8+ זופ 600

 זחפ+ טט2ז, עס|װצץחו טט85 ןט8ז1/10ח60, זחס 6891סזח ח2// ףסוחַפ 10 8ט8518,

 8ח0 106 טט6816ז0 10 2012ח0. /2116ז הּבצֹוחַס ט25560 {זסחו חגחס 10 0

 96/6ז8| 1זוחוסּפ/ 8020חופװסח 8602006 ?סןֹופֹחי 6000601/0ח9 ׁשוזח 6

 0650 סט/+טז2/ 0601/65 ֹוח 809912 טט66 58606ז/60. ןאּסוש 1168 טטס6

 060610060/ ששוזה עט2ז526 200 106 0651 חסטטסטסז, 8|| {חֹופ 0

 סחֹוצ 80004+ 20 ץס8ז85

 וח 1939, םסקחוּפמסח, 1166 2/|/ עס|חצחוּב טט85 180916/60 10 {הס

 ט558, 85 קז00060 10ז/ ֹוח 1{הס 1שס/סוסשיםוטסחזזסק 20ז66006ח+. ןח

 {חס 560000 100ז/0 102ז, 16 6089 0801060 סצ 106 148215, 200 6

 6ח!/ז6 166/5ח ססוחזחטחוזץ 3085 91830016ז60 סח 10 םֹוטו 1942. !אסשש 106

 זסטשח ט6/0ח05 1ס {ח0ס 0550, סט 106ז6 2ז6 חס 1669 2/ 2/| 1606 1066.

 דו ,/סשעפ 01 עסוחְצחֹוּב 080 06ט610060 8 8506012| הע 01 1116

 זחסֹוז סששח 2006ח+ ֹוח 7100ופ0 200 860ז6װ 1066 725 112591ס0ּפזװ

 סט+ טוזחסט+ 18ח2ו/סוּפזח 800 8 506018| זחסזחסס 0ז פ?טסצ} ֹוח חס 69501728-

 דחסץ 68061166 ֹוח {חסֹוז !חסטּפזזע , 1חסֹוז פוחומ|וסוזע, םחס {סֹוז חסח651}.

 דװחסץע טטסז6 20זו/6 ֹות 2// 51/68ח5 0 פ!סזזו} 1665ח0 ןקס/11102/ 200

 9סוזו1ט8| |ו+6 0+ {ח0ס 6ח0 01 106 1251 06ח!טז} 2800 1חס 1051 !סשז

 0608065 01 {חוּפ 66ח?טזצ . |

 וטגוזח וו80סחזח2ח 312/14, {חס 16מז6ש טס61-/80ז6816, זח טטחס56 טטסז4

 חהזטז6 , 1חס ז606||ו0סח0 208/ח5/ 1650 וטטמץצּפ 01 1116 ֹוח 106 0185ק0ז4,

 800 {חס 200246ח/00 01 ח21/0חג|וּפזח חסזהוסֹוחַס 8 חסשש טטג} 01 ,/6ש/5ח

 16 2/6 /6160160, טפפ 8 חהזעס 0{ 2 4001806 חסהז 7/ו6סזחֹוזי 6

 8טזחסז, 1101626ז פחװס/ו 1פ 8 חפוועס 01 802/ו5װ0ח-

 דחס ןקז6-//0ז/0 עטמז 6006 802חופװסחה 080 160 12065 -- 6

 ז6ווסוסט5 8ח0 {וס 5600/8ז. 106ז6 טט6ז6 חס ט8זוסט5 118551010 זחסע6-
 חוסחפ סח 106 סחס הבחס, 200 זהס 601008125/0 61900069 06 6

 םסשס/טזוסח סח זחס 0106ז. 2תחס 8006 2//, {חס 1160ז66 210ח/81 זחסשסזחסח!,

 . {חוס 16002/017 זחסט6זח06ח! -- 10056 שחס 500/66 1606 200 6

 .טשחס 10366 +100/50ח. חס !חוזח0ז8160 10 18ז86| יח 8// ט6ז1009, טשוזח 6
 ס00וט84 200 זוסעסזוסחז 21 {וס 6ח0 01 {ןוס 1910 ס6חוטז}, טוזח {וס
 .9600ח0 2ו/ֹוץֹּבֹח 2 {חס 512ז/ 0 זחֹוּפ ססחזטזע. דחסע חסשש |וט6 זת 61065,

 שו/18065 8ח0 !ססט+7וזח ֹוח 19ז86)| --- {חסצ חמצס חס/ט60 ֹוח {ח6 511700165

 וחס טטכזפ, {חס טטו/סוחס 01 106 51216 200 !ח |גץֹוחַס 1חס 100ח002ס/0ח0
 1986 800161ץ. !



 זחס 4ז6ח1126 010 חס{ {6626 סט6ז ֹוח {ח6 ץשוחזסז, 1{ טץ085 ח8ז0 10 4

 8{ ט602196 01 {וס פ//טטסזץ 106.

 זמס {סשח 008ח066 119 602ז8018ז סח 5080021 2ח0 {חס חס//08ץ9.

 2/| {חס פהתסמּפ ש/6/6 0109860. |ח סטסזץ הסזחס {וסזס שט895 זחס21 1פח

 002//ג 2ח0 2 00016ח/ ֹוח {חס 5106 2/| 668560 טק {0ז ז{חס 0395

 8ח0 {חס (606010165 010 חס1 ס0זח6 וחזס {סשח. 1005 0{ {06 1605 ,0ׂ

 {חסוז ןֹועּסווחססס ֹוח 1806 200 {06ז6 66 חטחסז609 01 9002|/ 5000-

 א6606ז5, 0ז8119ח6ח 200 2ז092ח9. 25 2 016, 260016 ןט5+ זח206 2

 ןֹושֹוחַס 8חס סחֹוע 8 {ס6ש/ טטסז68 ט6116ז 011. דחסז6 טט6ז6 חס ז68ו|/ע טט68/זחצ

 טססקו6 ֹוװ {חס {סטטח 21 2/|, דחס ?סוופװ 20100ז11165 166160 טסזץ חסגצ}

188,638. 

 802חופחװסה 2416ז

 עטסז!ס שטגז ןו
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 0+ 1ט0060װ6ח+ 2608ח 06ֹוח0 1614 9676ז8| 08ע9 2610ז6. 106 שח/{6 חסחפ

 טשחוסח טטסז6 10 586ז76 25 48000ז8 --  10 1846 סח {הס פֹוחֿפ 0+ 6

 זוסזחס6ז5פ 0+ 1חס {8חוו|ץ, טט66 קז628ז60, 800 שחסח {06 1{וזחוס 6806;

 6800 טסזּפסח לטסט/6 |/חס 106 001046ח זסטחס סע6ז חֹוּפ 0680 (16800ז68) .

 וח 1חס 21חוט4 תסחוס, ׁששחוסח 1ץס1060 {חהס 0ז/62/ זוג)סז זע

 )6שוּפח חסחוספ, 106 12זח6ז זח206 חוּפ 210ח0606ח! 21 זחו0חוסח1, טּפֹוחַפ חֹוּפ

 זס0816ז/, חֹוּפ 70106 0600460 ש{חה 1625 200 60ו01/0סח* 106 סט6

 ץע85 100160 ׁשֹוזװ 2006. 1ח6 1ס1|סשֹותַס חוסזחותס, חס 0ח6 ט00460. 6

 זוסח 5100160 (66ח00/ז8ח, 106 טשסזמסח םטפץ ֹוח 106 1010ח6ח. םץ 6

 8116זחססח 106 2זזחס5מחסז6 ע/28 16ח56. 65//86126 8ח0 חסו0חססטז5 08חו6

 {ס 856 60655//100 {סז {הס וטז0ח05 0006 1ח6 {2זוווע ֹוח 106 6

 01 {חס ץסגז. עט66מוח0 111160 {ח6 חסט56. 106 18016 085 561 {סז {חס קזס-

 {891 זחס2). חס 18זח6ז 8/659560 6800 זחסזחטסז 01 {חס {8זחווצ זחסושוסט8ווץ-

 דח8 ןכ8ז6חזפ טט6חז {ס {חס פץח200006. 106 21ח0050206ז6 025 50 50/6וחח

 זחהז {חס סחו/0זסח {61+ {חהז 6עסח 2 זופח ֹוח ע7216ז טט0010 50ח0006ז סח

 80! או0ז6 חוסחז.

 םט+ חסז 2|| חס גטז?טזחח 168515 7066 5016זחװח. 1066 טט85 0

 5וחװסח2! 1080 -- 106 002/2101 ֹוח {חס 83װ080800065, ש/{ח {חס {סטטחפ-

 ק6002/6 2116/02ז/08 ססחזֹוחטֹוחַה 10ס 06160ז2600ח9 ֹות קזוע816 חסווס5

 ץטטחסזס  גזחחסחס 2/| חס 926012|/ 06/10240165 86ז760, טט85 עט0064 ר 80

 ששֹוזח טססטסז 800 חסחסץ. 106 21ח0050װ6ז6 וט85 08צ --- 2/| ּפֹוחַסֹוחַה 800

 0גחסוחס, ט8זס/סט|ז!ץ זחס 11859/0/זװ, טשחס56 5ץ02000ט65 טט6ז/6 סז8זחװװו0

 זס 0ט6ז//0ש0חס, 106 6106ז5 608ח0וח0 2ז/0טחס0 {ח6 10/8ח ?עעסזוסח 0

 סחו!סז6ח 1059ֹוח0 106 1סז8ה 2ח0 {0ח6 ןסץ 085 טסטחס1688, ׁשוזח סזוחאוחס

 סח {חוּפ 00089/סח 0600 8 1/1:238ח.

 טעואדויה
 ץץטוחזסז 6,295 0010, ישֹוזח ּפחסש 800 106 6006זח0 +1ח06 סזסטח0 ֹוח

 עע/חז6ז {חס פ1ץז 00280060 1158 2506041 000001616!ץ, שוזח ץסטרסמסמ5

 51681/ח0 סח 149 וסץ 50ז1806, 800 1-0(0-!סשטח {8זחװסז5 טט6ז6 2016 10 (5

 סט6ז 14 שש/זח 1חסוז טט820סחפ, חסז חגצוחס 10 156 {ח6 0ז1006. 806 5

 0+ 106 6066 תסשח סט 01 {חס זֹוצסז 8ח0 סזסט00+ 10 2 506012| 061|גז

 חס8ז זחתס 0ז62/ 9ץח8000ט6 טטחסז6 זחסצ טט6ז6 1660/ 10 156 ֹוח {ח6 פטזחזחוסז

 סז +סז 91סזֹוח0 0ח60102600ח9. 068ע} ט00016ז ס1סזחֹוחַס 200 106 6

 חו806 חהשו02זו0ח ות וש0ח16ז 006000014 200 50 10וּפ 085 106 !חסססז

 56890ח. 6006 1060 10 506ח0 25 זחטסח {וחוס 25 מ0881016 10000/5;

 חט00160 גזסטחס וטססס-סטזחוחס 510ע65. {.סחָס טטוח16ז 6ט6ח/חספ סזסט0

 זחס 1062| 96חװח0 {סז פ1ט0ץ ֹוח 1חס 01116ז6ח/ פץח2000165 800 0ז080128-

 זוסחפ; {סז {ח6 64008006 01 קס111108|/ 10625 --- ססזוזחטחופזח --- םטחסוּפזח

 -- {סז 908זוח0 106 0680 01 2/סחֹוּפזח 800 0 000ז56, {סז 1051 קוֹוח

50018| 680/8006- | 

 דחסז6 עע6ז6 זוהחצ טט6115 ֹוח 106 {סוטטח. 00816ז ט085 10 06 0

 8/זח051 2חץטטח66 ץסט 400 םסושח 10 ץ8ז05, 800 זחס084 01 1 (025 0

 ז?סז םזֹוחאֹוחַס 11 ט85 םזסטס0+ 10 {חס 500/806 ֹוח 2 ק8/| 18916ח60 סע

 8 סחפֹוח {0 2 ק051 ׁשחֹוסֹח 6089 701160 טק סצ 8 020016 סז קטזחק60 טק.

 דחס זחס51 {גזחסט5 0{ {ח6 ט06118 ט785 106 1660/126 --- 106 פ8ק2ז/חס.

 066 ןט60016 60018 00ז06 8ח0 םז8װש 0816 טק ֹוח 2 ק2/| 60//6זו} {זסזח

 {חס 0010 פקזוחס. 106 ט0816ז 085 1/65ח, 0001, 9001-581/פזץֹוחס. 2/:חסטסח



 חחס {וחגווע, זוס 5666ז 1186{. דחס 18016 268ט+/ט|//} 5861 -- 6
 {69ס/06 םֹוז --- חס {החוווע 2/|/ טח1160. 2// {חס ּפעזחטס1פ 01 {וס 0
 זוזט8| זחכזאוחס 1װס |וט6ז26/0ח 0{ ז{חס 166ופח ק6002/6 !זסוו 918ע6/.
 אחס 1ח0660, 2// 5ו/וח0 1006/װס6ז, 101/0שח0 {0ס ןקזס50ז1060 0ז06/

 (8606ז זוס8חּפ 0ז06ז), {וסץ 208ֹוװ 1616 2 56ח56 01 1/6600ח 60

 {זחס 2295036ז 18016.

 ֿפטאוששחה

 ףפחהשטסזח שמפ 8 1216-5מז/חס, 68ז/ץ} ּפטזוזוסז 169ז/32/. חסז 5חבטטסזח 6

 סחו!סזּסח ששסט10 106 {הס םז66חסזעץ 8ח0 6605 שֹווסח סט951סזװ 0600

 {סז {וס חסו/ס8} 800 זו8/6 1+ 8 קסוחז 10 966 102ז ז{וסק טטסז6 0151 00

 זס 2// {ח|ס 106005/014 2060 ז{וס 5ע702000069. עץטחסח סח {06 666 סז

 5חהצטסזח {חס זועסז 808ח/9 טט6ז6 זחטססץ, {חס ססעץפ שסט/ס פזזֹוק 011 {הסֹוז

 ס8015 800 6806 004{ {0 0806 106 .16060065 0 )6605( 

 זסז {חס 0008910ח.

 ףשזחזוסז טט89 זח2ז460 טצ זחס זוקסחֹוחַס 01 06 סזֹוח סזסקּפ5פ 6

 זוצסז 0608ז006 106 06ח/6 01 260זושוזע/ ט2ז00018ז/ע {0ז {חס ץסטוה

 םח}סעוחַס 106 ֿפטחוחוסז ט802ז/0ח 2116ז 2 חהזס ץס8ז 01 5100/ 21 50חסס|;

 0116ח 8060ז008חו/60 סע {חס חז0פחוקּפ 01 פזטסעֹוַה 8029 !זסזח חסזחס ֹוח

 זחס51 !זחמסט6ז18װ60 ססחס/ז?וסחּפ. חס ץסטחס516ז95 ז6/8860, זסשוחס סח 6

 08|זװ טוטס 51ץז, טט81סחֹוחַה {חס 0ז660 22ח465 סח 6/1ה6ז 5106 01 {תסזח

 8ח0 11816חוחס 10 {חס סחֹוזסֹוחַס 01 {ח6 0109 0ע6ז0620. פשוזוזחֹוחַה 5

 ץע66 0ז/0801260 סצ 106 זחטחוסומגווץ {0ז+ 106 ?סווּפֹח 1481/008! םס2ץ.

 000891002ו/ץ, 1806 600815, 10660 םצ חט06 51/0ח00 268528065 סח 1

 ס00ט/0 06 566ח סח {חוס זועטז, ט859פ/ח0 {חזסטסח סח {0 {חסוז 06511021/0ח5

 וח 1054 2ח0 10498 006 וט0ח06/60 ש0סזחהסז 10656 22ז065 1206ח

 חסּבשֹווע שה 88045 0 7062! 200 םזהֹוח ש0010 6ש6ז ז{620ח {וסוז

 0651/ח21/0חפ .

 דחס הטס 01 2סזֹושֹוּזְצ סח חסז 2116זח00סחפ, 800 6526018ו/} סח זחזו-

 08/ 2116זחססחפ 8ח0 5810ז08/5 טט85 106 טטס006ח 0ז1006 868. סט1ח!ט|
 חו-ןוח;פ, חסזפ6ק!גץ, ססטזזוחס, 800 {חס 6061/-18ח0060 זחט9פ0ט/8ז וה

 אסזח, פתסשֹוחַס 01 סצ ןטזחסֹוחס 01{ ז{חס 0ז1006 ֹוחֹזס {חס 0216 {ס 6

 0ז681 80חרוזגזוסח 0 {ח6 00/00/6ח, ש6ז76 2|| ק2ז1 01 {חס 200/0069

 זח6 זועסז'פ 6606.

 דופחה-ם'ּהבע ע25 106 027 0+ 5016חוח/{ץ, 1851/ח0 200 זחסטזח/חס-

 זדחס ןקז6-251 זח62/ ט9502/} 000915160 0 0080 חס00165 (100/5ח6חװ)

 000460 ֹוח זחוו;, 2/66ז שֹחֹוסֹח {ח6 זוּסח שס010 ףס {ס0 106 קס6

 טט62ז/חס 0101ח זחסטזחוחס 950065, טשה116 1ח6 טטסזוסח, 8116ז 02/|ֹוח0 10 6200

 ס1חסז , ''טעסזוּסח  ססזוס 8ח0 סזיץ ', טטסט10 81+ סח +חס {|ססז 800 1666ח, !סטס|צ

 זחסטזחֹוחס {חס 0656ז0060ח 01 {חס 960000 16ח0016. 8ט+ ז{וחס סח0סזסח

 טסֹוחַס סח//סזסח, 6א0101160 זחסוז 6106ז5  קזס000טמ81/0חפ {סז 08/ח6ז/חס

 ס8ו|פ 0+ חּבץ {0 {חזסש ֹוח {חס חהֹוז 0 {06 {סשח'פ 61/01016 זח2106ח9.

 תטדטאוא

 הט+טזחח עט85 ז{חס 96290ח 01 {ח6 הסהצצ ז2וחפ 200 1חס זחטס |+ 98

 8/50 {חס 96890ח 01 {חס הֹֿוהֹח 01102ע9פ, 800 עסזח אוקקטז, {חס 627 ס}

 אזסחסזחוסחז, ט895 {חס זוס5+ 980166 01 2//. 106 2זחח09מװסזס 01 {חס סגצ

 סח 8 002/ סח {חס ֿפֹזצז
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 פח!חוסח-ץ095861, 106 08ז16ז (םחסעזסח) ,

 85 ןםהס100/80060 ס} 2146 1621217084

 8ח0 ק:10019ח064 ֹוח 8ח 20 ןםחס100ז90חצ
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 ם!טטזח.

 ֿפפחואס

 85 8ס?2חֹוּפחסֹח 0085 2 זטז2| 606ח1/6, 16 ֹוח ז{הס {סטשײ װי" 0

 וזפ 008ז2016ז ששוזח {06ס 56250חפ 0 {חס ץסגז. פםז/וח0 חו2ז460 ז6סוזזװ

 8116ז {חס זחס|זוחַס 01 1חס ּפחסשפ 200 1חס 106. 6 ז+סטטח ט608חװ6 ז8018ח1

 עשוזח סחסזזע , ט68ז 200 80016 ס|ס9סזחּפ. 16 2/ז 085 1/20ז801 ש/{ח 1120.

 םט+ פקזוחס 500061/065 סז0ט00+ 119 סטשח קזס816חופ שוות 1+ זחס פזצז

 טשסט/0 סט6זז|ס60: 1195 40816ז5 ססע8זוחס {חס 0ז899 2ח0 2/ 1/חס5 6ע6ח

 זוסססוחס {חס !סש-!צץֹוחַס חסחוספ 21 1תס 6006 0{ {סוטח. 0565 800 0069

 0ז87/ח0 281 1חס זועסזס2ח; שסט/0 061 5100 ֹוח 106 זחטס, 8ח0 /{ ט25 2

 ססזחזוסח 9100 {ס 566 1ז16005 2ח0 חסוףחססטז5 קטוווחס 200 {0

 עשֹוזח 2// {חסוז חווסחז 2 0065 ֹוח גח 6110ז1 10 166 1חס 2ח/חוג18פ.

 ?299840חה

 ק8980ץ6ז , 8 פקזוחסזוזחס 1651/ע2|, טט85 קז606060 סצ טז6ט8ז82/ס0סחֿפ 0100

 ם8046 וחֹוֹס 1חס שט/ח{6ז שוזח {חס 18006חח0 0 106 06653666 2

 7וחֹוטא 281!?זחװ8ח ז602115 1021 הסז חסחוס 1656ז00160 2 180/סז/ סח 6

 6ט6חוחס 1ח6 06656 טט6/6 51800016ז60 -- טוזח 2ו| חס 1גזחו/ץ 08106ז/חס}

 5006 10 קוטס8 {חס {סש| 2ח0 0106זפ 10 סט 11 טק !חזס קסזז{וסחפ. 84

 זחס ז68|/ טזטק8ז81/ס0חּפ {0ז {חס 16851 0608ח סח {חס 027 2116ז ?טזוזח שזה

 זחס 06615 6061ח0 קזסט8ז60 {סז {הס ק259036ז 0500 200 106 35

 ט6וװ0 001160160 8ח0 קט+ 2627 200 106 /חה1201/ח 06ח0 024660. סטק-

 ס08ז05, 800 זחס51 ק2/1/סט|גזֹוע 1000 06ט0008/09, 066 12866ח סט ס}

 סףססז9 800 סֹועסח 2 1{חסזסט9ח 0162ח/ח00. סטסמסז 800 9פ/|/טסזע/86 עטס6

 {866ח {ס 2 06ח1/2| 5001, טטחסז6 {חס טטסזוסח 806 סוזוּפ 01 זח6 חסוסחטסטז-

 חססס 08106/60 ֹוח 500621} ססחומ61/זוסח 10 סט100 6200 0זחסז ֹוח פֹהֹוחֹוחַס

 {ח656 ט1608115. דחס 810ש6 טט85 ''6885ח6ז60" ז{סז 26520ח סח6 סז {וטס 0295

 טס1סז6 {חס 1628/ 2ח0 ק0/5 800 ק2חפ ק18060 /חֹוס 62ט/ס0ז0חפ 0{ טסוו/וחַס

 עע216ז 8ח0 01855068ז6 8084660 ֹוח {חס 62זװ:ט0 {סז {0ז06 602ץ5.

 סח 5606ז זחסזחֹוחס 106 101ס0ח6ח, 01 00ט56, 0028 {ח6 הטס 01

 ז6ע6זופח 80זושוז}. 2/| חס 1ז8011/0ח2| 061/080165 טט66 ט6וחס טז60860

 וחסוטסוחס 1ח6 זחס51 6806ז/ץ 280021160 01 2/| --- זופ 406101800 (זח81220

 ט8115) .



 25 11 טט85 81102160 ֹוח 8ח 20ז/0ט/1טז2| 6151ז101, {חס זוב)סז 000028-

 זוסחּפ ֹוח 106 {סטטת טטסז6 {חס /ח2ז;6זוחס0 01 {2זזו סזסקפ 200 סֹוזע

 סזס0ט049, {!סטז זחוו|ּפ 1681016 זחוווּפ טט68שוח0 /008| טטסס19, 800 זג||

 זז8069. 802ח/פחסחװ 025 8 110טזופחוחַס 1206 2ח0 1ח00051ז12/ 6601/6 טחז||

 זחס סטז0ז68/ 01 {חס /1ז9+ עטסז/0 עע2ז, טשחסח 11 טט85 2/ח1051 ס0חװמ1616ו+צ

 06510ץ360 800 םטזח60 00שח. 1חוּפ 620560 0ז681 5ט116זֹוח0 10 106 4665

 ץשחס טט6ז6 1611 שוזח חס 500ז/069 01 1/ט6ו/חססס0. 106ז6 101/0660 6

 0080116 ט6ז100 !זחחוס01216/} 8116ז טטסז10 עעּהז 0חס, שחסח ?סווּפֹח (6

 זסז {ח6 0151ז104 טט85 0616זחװ/060, 8ח0 סחֹוצ {חסח 010 {חס 1605 ט60וח {0

 ז6זטזח {0 6000 200 /69106 {ח6 0וז} 2ח0 ז{חס 502ז4/ח0 106 ֹוח 1{

 דח6 םסמט/8ז/סח 208וחװ 056 10 5006 5,00-

 זט+ זסשא

 םס7חֹוּפחסח 785 8 !סשח ֹחֹּפׁשֹוחַה סחס זחסֹוח 8166, שהוסח זהח 6סשח 5

 ס0601ז/6. 106 זח8ז461 ק1806 089 ֹוח 106 חחו0016 01 {חהס {סשח.  ץזסזח זהופ

 5008ז6 {חס 0805 2ז8ח00060 01 {ס {חס 628/ 10 {וס {סטטח'פ ט00006ח

 סז1006 (טחוסזח-םזוסא), {ס {חס פסטזװ זס {הס 080 1680/ח00 10 1094

 8תס {0 106 חסזזו {ס0 2 זחחסזס ז691060002| ףט28ז18ז סט סח +וס זו

 (ס0ז'ח 82ז9) , 8חס טט6518ז0 1620/ח0 10 {וס {גזזח ע1118065 8ח0/ 1805

 01 {חס חוחזסז/גחס-

 //ז?חסטסח 106 06ח018| 81 01 {חס 1סששח 85 06056)ץ סססטס660

 ששוזח ז{חס ם00/0ו005 סזסשסֹוחס 6800 0106 08 ט60ק16 וןֹושֹומַס ֹוח {6

 008/16ז9 םסחוחס {וסֹוז טט51065569, {חס זחסז6 פטסטזס2ח 8685, 0

 ןכ8זזוסטוּפזוע {חס ּפסטזחסזח ףט8ז16ז חסהז חס ז811080 1/8049 טסז6 זחסז8

 סזסּפקסזסט5, ׁשוזח 0011102160 08ז06ח9 200 {ז006 0/002ז09

 זע אהא=ז ס87צ
 אוסחס8ץ וט85 0ו2ז461 08ץ. (זזוסזפ {זסזח {0ס 6016 ז60וסח עעסט10
 5זז68ז0 1חזס +סששח שוזח זחסוז 08ז15 8ח8 זחסֹוז טזססט06, 800 106 2464
 םו806 10061װ6ז שֹוזח {חס חסוסחססטזֹוחס 51/6615 וט6ז6 166זחוח0 עש(ז'ר

 טססמ|8 5801 01 סז8!ח, ט606120165, טסט|זזץ, 1/ט1+ 610. זוּס 4

 חר2ז461, 8608/816 !זסזח זוס זחסֹוח {2/ז, 0085 81108160 ֹוח {חס חסזזחסזח

 ס8ז{ 01 {ח06 {סשח.

 םטפז|וחַס, ןֹוצּסֹוצ חסֹופע 20:ושֹוזץ 0ט89 {חס זוסס0 0 {חהס 02/. 6

 )6605 םטטְצֹוחַס 20ז100/108/ םזס00019 {זסוחװ {חס 660006 {2זחוסזפ/ 0

 זחס !הזזחוסזפ 1/2סֹותָס ֹוח 106 ,16שופח פתסקּפ {סז 1008//ץ} זח806 0005

 50065, 010זח/חס , חסט560ח01/0 טט8ז65, 610., 8חס 01 ס000ז56, 106 "066 םזסט"

 0+ טס0048 10 110ח16ח {חס פסט| 1ז20וח0 800 02/08/ח/ח0 טטסז6 0154 0

 עסס8|.

 8 זתהז זוזחס 1{ 8660066 1ח2ז זחֹוּפ טטספ 1חס חגזטזג| ס0ז06ז

 זחֹוחס5: 106 (06ז2וחֹוּבח {הזחוסז5פ ּפטקמֹוצֹוחַפ 106 קזס03015 0+ 106 08

 טוגסא 68ז1ה {ס {ח6 16שו9פח טזס8ח קסקטו81/סח, שחוסח זח {טזח, פט 00

 זחסזח וזה 2/| {חס וחמסט2100ח5 01 זחס0סזח 1/806 800 ֹוחסטפוזע, 08

 {ח8+ {חוּפ 0ז06ז טטסט10 ססחזוחט6 {0 106 6ח0 0ז זוחחס 2/זחסטסה {וס

 ז618/00חפ 06100066ח 106 {סשמ 1669 200 {חס זטזג| 6/חזופזופח {גזחוסזפ

 עע6ז6 חס קּפזזוסט|הז וע חס8זזע, 1081 {חס} טטסט10 סעסז ז680ח זוס 6

 01 חהוזס0 ׁשֹהֹוסח 85 908ז460 סצ זחס 15 811001651 חֹוחז סח {'ס

 ס8ז1 0 {חס 48219 789 טח/וזחס1ח2016.
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 8ס2חֹופחסח; 8 5002/| {סששח וח {ח6 (/72חֹוּבח קזסשוחס6 01 עס/חצחוּב, 5

 81108160 סח {חס ֿפזעז זֹוצסז, סח6 0ז 1{חס זז/סט12ז165 01 106 יסחוסססז, 8000/

 12 זחווסּפ {זסוװ 10154 200 30 {זסזו 0ע6| 106 {סששח 685 0

 8טקזסא/חר816/!ץ 170 ץס8ז5 200, חס 1847 ס6חװּפט5 1ח0102ז0ח0 2 6050

 ססקטו18זוסח 01 702, זֹופֹוחַס {0 3,169 01 2 1012| קסקט18זוסח 01 4,342 1זץ

 ץסהז5 1816ז ֹוח 1897. זח6 חסח-!6שוּפח ססמטו18זוסח 85 זוגֹוחֹוץ 06ז2/ח/8ח

 שוזח 90ז06 (6זזװ80 12זזװסז5 200 12ח0606חסז5, 2800 8006 20168.
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 זההאּפו4זסמ'ּפ ואזחססטסזסהצ אסזפ

 דחֹוּפ 0004 6060108160 10 {ה6ס זחסתסז/ 0+ 2הח 20/ו/6, ן|ועסו} 8099/8ח0 {סשח שהחוסח

 ץע85 8ח0 15 חס זחסזס, 15 8ח 801 01 18ו1ח סח {חס קהז+ 0 זחס 802/חוּפװסח 50016ז} ֹוח 1586

 8ח0 8080. .
 דהס 1068 {ס קטסוופח {הֹוּפ 0004 85 2 זח6חח0ז/2| 10 106 ,16605ח ססזחזוטחוזע

 םס?חוּפחסח ט89 סזח ח 00ח5ט118ז/סח שוזח םסקחוּפחסחסזּפ סח ֹוח 15186|/ םחס םטזסגס, 68

 8ח)סעסס {חסוז 8011/6 ּפטמקסז+ז יח +חס {סזזו 01 1/חהחסוג| 2551918006, 106 .000160ס/ס0ח 2ח0

 שזֹוזֹוחַס 01 ח816ז12// {הס 08106ז/00 01 000ט006ח!גזוסת 800 119 פטסזװופפסת {ס 6

 60110ז18/ '00זח0חו66{1. 11 ופ 1חס 1ז0/1 01 זוכחצ 362 5 טטסז4 סח {הס ם2ז1 0{ 0026ח5 07

 060108160 ןט60016, וח 15ז86/, ֹוח (080808 800 !וח 106 0ח/160 512165

 םעחסז 8200/00/6// טחס06/10064 1חס 1254 01 0/08012/00 8ח0 00000/02זת0 6

 חו6{8ז18! ּפטסזחוו160 םצ 1{ח6 זוסזחססזפ, שזוזוחס 8 0005106ז8016 קסזזוסח 0{ 14 0/0156/1.

 /80 1ח0816ז18/ 560010060 {0 {חס 60110/12!/ 00חוחוו66{1 |1ח זוחס 025 0660 !חססס00

 וח +חוּפ טס/טזח6. |

 ךצעס זחּסחחס6ז5 01 {ח6 60110ז18/ ססיחחחר/{{66 טשחס 0696ז/6 506018/ יזחסחזוסח 6

 אוספחס 661/6ז חס //00906 (0ז808ז5/0, ח61:װסז 01 טשהסזח 902ז60 8חצ 6010ז+ ֹוח +חסֹוז

 6ח1װט5189פזװ 10 566 106 סטוחוחמזוסח 8ח0 1{ח6 קטסו/08זוסח 0 {חֹוּפ 800! שוז. 66זפחסח

 7ו6 1|פ +ח6ס ןקז016991002!/ 6060 600086 2991518006 2ח0 206106 10 106 60110/08)

 ס00זחזחו66{1 חהפ ם66ח שעסז} ע8102016-.

 דחס 1056 56000ח 6815 שזה {חס םס2חֹופחסח 01 {חס 1051 {סז1} ץס2ז5פ 0{ 6

 ס06ח!טזץ, 85 1{ 15 ז6חוסחחװס6ז60 יט {06 ועזו16ז5 01 {ווּפ סס 11 טט85 8 טסט53זות0 6

 {סוטח, 10060 ׁש{ה הטחוּבח 6406ז16ח0065, ש{ח הח 201ו/6 1650 ז6110/ס5, 05/0635}

 סט/?טז81,/ טס11108| 8חס0 1060100108|/ 1116.
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